
2009:044 

E X A M E N S A R B E T E

De duktiga klarar sig alltid...
- en studie om begåvade elevers motivation i skolan

 Linda-Marie Mäki

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2009:044  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--09/044--SE



 

 

Abstrakt 
Det ingår i lärarens uppdrag att anpassa undervisningen så att skolan blir ”en skola för alla”, 
där samtliga elevers utveckling främjas. Syftet med denna studie var att beskriva lärares 
uppfattningar om begåvade elevers motivation till skolan och lärande. Rapporten riktar sig 
mot grundskolans tidigare år. Enligt den studerade litteraturen har begåvade elever behov av 
att få individuellt anpassad undervisning för att bli stimulerade och motiverade. 
Undervisningen bör bjuda på utmaningar både på djupet och på bredden samt främja 
kreativiteten. Många begåvade elever får dock inte detta behov tillgodosett i skolan och kan 
då börja underprestera. Tre kvalitativa intervjuer genomfördes med lärare verksamma i olika 
skolor i Norrbotten. Lärarna ansåg att begåvade elever oftast är motiverade i skolan. Största 
delen av lärarna försöker att anpassa undervisningen till begåvade elever, men resultatet gav 
en antydan om att arbetet för att motivera begåvade elever är otillräckligt för att skolan ska 
kunna vara ”en skola för alla”. 
 
 
Nyckelord: Gifted, begåvade, särbegåvad, motivation, self-efficacy. 
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Innan jag började med arbetet hade jag aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli som det i 
slutändan faktiskt blev. Förväntningarna var många, men vägen blev längre och krokigare än 
jag hade kunnat ana. Efter mycket tandagnisslan har jag äntligen rott i land ett arbete som jag 
känner betyder mycket för mig, och som har gett mig många värdefulla insikter vilket är en 
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Inledning 
Dagens skola ska sträva efter att vara en skola för alla, men är den det? Den ska klara av att 
möta alla elever och anpassa sig efter alla elevers behov. Den ska främja utvecklingen hos alla 
elever i denna mångfald. Jag har under mina praktikperioder anat en tendens till att begåvade 
elever hamnar i skymundan i klassrummet. Lärarens uppmärksamhet fokuseras oftast mer på 
de elever som behöver extra stöd, på bekostnad av de begåvade eleverna. Att en del begåvade 
elever får för lite utmaningar och att de därmed har tråkigt i skolan har jag sett med egna 
ögon. De får inte använda och utveckla hela sin förmåga. Jag vill inte generalisera och säga 
att så är fallet på alla skolor, tvärtom vill jag undersöka om mina uppfattningar verkligen 
stämmer. Jag vill undersöka och se om dagens ”en skola för alla” innefattar även begåvade 
elever, eller om de trillar utanför ramen. Jag vill även veta hur jag i min framtida profession 
kan bidra till att göra skolan till en skola för alla. 

Wahlström (1995) menar att de begåvade barnen måste ses som en viktig resurs, deras 
talanger får inte gå till spillo. Vi är i behov av kompetenta människor som kan lösa problem 
som vi står inför. Det är viktigt att vi skapar möjligheter och förutsättningar för att dessa 
individer ska fostras fram i våra skolor. För att barnet ska kunna använda sin fallenhet och 
utveckla sin begåvning måste miljön kring de begåvade barnen vara positiv och ge möjlighet 
till detta. 

Att bereda särskild undervisning för elever med stora begåvningar sticker i ögonen på 
många, det anses handla om elitism. Detta kommer inte att tas upp i denna studie, jag ska 
fokusera på vad vi lärare kan göra i den vanliga skolan för att tillgodose begåvade elevers 
behov. 

I uppsatsen förekommer i vissa fall referering till sekundärkällor i samband med Peterson 
(2006), detta på grund av att orginalkällorna inte hittats.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva lärares uppfattningar om begåvade elevers motivation till 
skolan och lärande. Möjliggör lärare i grundskolans tidigare år för ”en skola för alla”, i 
relation till begåvade elever? 
 
 

• Vad anser lärare att begåvade elever har för behov i skolan? 

• Hur uppfattar lärare att begåvade elever är motiverade till skolan och lärande? 

• På vilket sätt motiverar lärare begåvade elever? 

 
 
 
 



 

 2 

Bakgrund 

Begreppet begåvning 
När det talas om barn som besitter ovanliga förmågor inom vissa områden finns det enligt 
Persson (1997) många olika benämningar i världens alla länder. Därför är det svårt att få en 
enhetlig definition på begreppet begåvning. Wahlström (1995) påpekar att det finns mer 
forskning inom ämnet i USA än i Sverige. I de engelskspråkiga undersökningarna används 
olika begrepp för att beskriva begåvning, såsom: talented, able, bright, intelligent, och gifted. 
Dessa kan översättas till: talangfull, kunnig, skärpt, intelligent och begåvad. 

Persson (1997) anser att begåvning är en förutsättning för att vi människor ska kunna 
överleva, det handlar om att tillgodogöra sig och lära av erfarenheter. Alla människor kan lära 
av erfarenheter i någon utsträckning. Därför anser han att ordet begåvning är 
otillfredsställande. Han använder hellre begreppet särbegåvning. Särbegåvning handlar om de 
barn som är exceptionella till sin anpassnings- och prestationsförmåga. Perssons definition av 
särbegåvning lyder som följer: ”Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både 
kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera 
beteenden. Ett beteende i detta sammanhang förstås som en mänsklig prestation, aktivitet eller 
funktion” (Persson, 1997 s 50). De särbegåvade barnen är överlägsna på något område i 
jämförelse med andra barn. De är exempelvis snabbare, effektivare, kunnigare, mer vältaliga 
och mer insiktsfulla beroende på vilket område det handlar om.  

Även Winner (1999) använder begreppet särbegåvad, hon beskriver karaktärsdragen för 
barn som är särbegåvade på följande sätt: 

 
1. Brådmogenhet – De barn som är särbegåvade är brådmogna, de tar de första stegen 

mot att behärska ett område mycket tidigare än andra barn. De utvecklas också fortare 
inom sitt speciella område än andra barn, på grund av att inlärningen går så lätt. 
Exempel på vad dessa områden kan vara är: språk, matematik, schack, balett, tennis 
eller skridskoåkning. 

2. Envisas med att gå i sin egen takt – Särbegåvade barn lär sig inte bara fortare än andra 
barn, de lär sig även på ett annorlunda sätt. Dessa barn utvecklas i sin egen takt och 
ofta lär de sig själva. Det som motiverar dem att utvecklas är deras intresse för det 
specifika området och spänningen i att upptäcka nya saker som hör området till. De 
särbegåvade barnen är också kreativa, de gör egna upptäckter och ser nya lösningar på 
problem. 

3. En rusande iver att behärska – Särbegåvade barn motiverar sig själva att förstå det 
område som de visat brådmogenhet inom. Deras intresse är intensivt och de kan nästan 
uppfattas som en besatthet. När de verkligen är uppe i sitt arbete och fokuserar så 
förlorar de kontakten med omvärlden. Kombinationen mellan besattheten och att 
barnen har lätt för att lära leder till stora prestationer. 

 
Winner (1999) menar att begreppet särbegåvad används i allmänhet inom det akademiska 
fältet. De som är framstående inom musik och konst benämns som talangfulla, men de 
innefattar ändå särbegåvningens alla tre karaktärsdrag. Hon påpekar att IQ-tester inte alltid 
visar vilka barn som är särbegåvade eftersom de bara mäter språklig och matematisk förmåga. 
Testerna visar heller inte inom vilka områden barnen behöver större utmaningar. Wahlström 
(1995) framhåller att språken och de naturvetenskapliga ämnena i skolan är de som har högst 
status, därmed tenderar omvärlden att värdera begåvningar inom dessa områden som mest 
värdefulla. Begreppet begåvning måste vidgas menar Wahlström, elever kan även vara 
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begåvade i exempelvis sport, bild, empati, ha affärssinne, mod, samarbete, ledarskap, humor 
och problemlösning. 

Det är ingen tvekan om att det är många begrepp som figurerar kring duktiga elever. De 
kan vara talangfulla, intelligenta, begåvade, ha fallenhet med mera. Jag väljer att använda 
begreppet begåvning. Dels för att den mesta av litteraturen som jag tagit del av använder 
benämningen ”gifted students”, vilket jag översätter till begåvade elever. Men också för att de 
elever som Winner och Persson benämner som särbegåvningar är elever som inte träffas på så 
ofta i den vanliga skolan.  

De elever jag fokuserar på har många liknande drag som särbegåvningar, men ligger på en 
något lägre nivå vad gäller begåvning. Med begåvade elever menar jag de elever som 
generellt kallas ”duktiga” i skolan och som ligger på en lite högre nivå än sina klasskamrater, 
men ändå inte skulle klassas som några särbegåvningar. Begåvade elever lär sig inte att räkna 
matematik eller att läsa flytande när de är tre år gamla, men de uppfattar uppgifterna snabbt, 
har en stor förmåga att göra kopplingar och associationer samt har en förmåga att snabbt ta till 
sig nya tekniker, idéer eller processer. De förvånar ofta lärare och kräver lite svårare uppgifter 
än de flesta i klassen för att det ska bli en utmaning för dem.  

Vad är motivation? 
Giota (2001) menar att det är svårt att definiera begreppet motivation (i det räknas elevers 
motivation att lära i skolan), detta eftersom begreppet motivation har blivit behandlat och 
definierat på så många olika sätt. Weiner (1980) upplyser om att det finns många teorier om 
motivation, däribland psykoanalytiska teorier, attributionsteorier, och sociala 
inlärningsteorier. Ingen av dessa teorier är nödvändigtvis mer rätt än den andra. De borde 
enligt Weiner stå sida vid sida i en horisontell uppställning istället för vertikalt i en hierarkisk 
ordning efter vilken som är bäst. De olika teorierna kan jämföras och kompletteras med 
varandra på många olika sätt. 

Imsen (2006) förklarar att motivationen är viktig för att kunna förstå det mänskliga 
beteendet. Det är den som ger upphov till aktivitet hos individen, gör att aktiviteten fortskrider 
och den ger också mål och mening till aktiviteten. ”Motivation handlar om hur känslor, tankar 
och förnuft flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd” (Imsen, 2006 s 457). 
Bandura (1997) menar i sin tur att individens förväntningar är centrala när det talas om 
motivation. Han har skapat uttrycket ”self-efficacy”, vilket kan förklaras som en individs 
bedömning av den egna kapaciteten och förmågan i förhållande till en specifik uppgift. Denna 
bedömning är grundläggande och styr nästan allt vi gör – våra tankar, motivation, känslor och 
handlingar.  

Den mänskliga motivationen är till största delen kognitivt reglerad och Bandura (1997) 
menar att bedömningen av den egna kapaciteten och förmågan inför en specifik uppgift spelar 
en central roll i den kognitivt reglerade motivationen. Med detta menas att människor 
motiverar sig och grundar sina ageranden i en bedömning om sin egen kapacitet/förmåga som 
leder till ett förväntat resultat. De formar en tro på vad deras kapacitet kan uppnå i den 
aktuella uppgiften, de förutser positiva och negativa resultat av olika strävanden, de sätter upp 
ett mål och planerar sina ageranden utifrån detta. Vidare förklarar Bandura att för att kunna 
motivera sig själv till att ta sig an, utforska och försöka hantera situationer krävs det att en 
individ bedömer att aktiviteten, som situationen kräver, ligger inom individens kapacitet. 
Förutsatt att individen inte är tvingad utifrån, undviker den att göra saker som upplevs övergå 
dess förmåga. Om de nödvändiga färdigheterna saknas inför en aktivitet, ger en positiv 
bedömning av den egna kapaciteten support till motivationen för bemästrandet av 
färdigheterna. Om bedömningen däremot skulle vara negativ, det vill säga att om individen 
bedömer att kapaciteten och förmågan att bemästra färdigheterna som krävs inte finns, 
kommer han/hon att undvika aktiviteten.  
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Bandura (1997) är av åsikten att för att en aktivitet eller ett beteende ska kunna fortgå över 
utbredda perioder då det inte finns någon direkt situationsmotivation krävs en självreglerande 
förmåga som opererar förutseende. Tron på sin egen kapacitet och förmåga spelar en stor roll 
när motivation behövs i ett fortgående arbete. 

Inre och yttre motivation 

Imsen (2006) framhåller att begreppet motivation ofta delas upp i inre motivation och yttre 
motivation. Inre motivation betyder att ett beteende är styrt inifrån, av exempelvis ett barns 
behov av lek och utveckling. Yttre motivation handlar om att beteendet styrs utifrån, till 
exempel för att ett barn vill få en belöning eller uppnå ett mål som i sig är ovidkommande. Ett 
exempel på det kan vara en elev som studerar enbart för att uppnå ett visst betyg. 

Johnson och Johnson (1985) definierar inre motivation som motivation som är inneboende 
i en aktivitet och dess upplevda mening. Inre motivation i lärande aktiviteter innebär att lära 
sig för att det är roligt, eller för andras fördel, och som resultat för den personliga 
meningsfulla feedback det ger. Bandura (1997) har en liknande åsikt och förklarar inre 
motivation med att människor utvecklar ett bestående intresse i aktiviteter där de känner sig 
kompetenta och tillfredsställda. I de flesta aktiviteter, där människor hittar bestående njutning 
och nöje, är det inte beteendet i sig själv som ger belöning, utan beteendet kan leda till något 
som är betydelsefullt för personen i fråga. Bandura ger exempel på bergsklättring. Tar man 
bort den personliga utmaningen det innebär att ta sig uppför ett berg, så är klättringen i sig är 
inte så kul. Det är tillfredsställelsen över den personliga triumfen det innebär att ha klarat av 
klättringen uppför berget som ger upprymdheten. Det är människors känslomässiga reaktioner 
på deras egen prestation som ger belöningen. Bandura menar också att förbättringar inom 
intellektuella, sportsliga och artistiska sysselsättningar aktiverar de inre rektionerna som ger 
en känsla av fullbordande och skapar en personlig drivkraft för utförandet. Men vad som tar 
fram den inre motivationen är personlig. Det som är en källa till tillfredsställelse hos en 
person kan vara helt betydelselös för en annan. Ju mindre intressant en aktivitet är, desto 
större är chansen att människor troligtvis ser yttre belöning som en motivationsfaktor istället. 

Yttre motivation kan enligt Johnson och Johnson (1985) definieras som motivation som 
kommer från resultat som är separerade från och följer på en aktivitet. I lärande aktiviteter 
innebär yttre motivation att vinna och utföra något för att uppnå ett yttre kriterium. Men för 
att en yttre belöning ska motivera bör den, enligt Bandura (1997), innehålla en utmaning. Ju 
mer en yttre belöning förutsätter utmaningar, desto mer troligt är det att den ska främja både 
intresse och djupare engagemang i en aktivitet samt utvecklingen av bedömningen av den 
egna kapaciteten och förmågan.  

Begåvade elever i en skola för alla 
I Sverige prioriteras enligt Persson (1997) stöd åt inlärningssvaga och samtidigt har det 
förnekats att begåvade barn också har särskilda behov. Forskningen säger dock sedan länge 
att begåvade barn har både särskilda problem och särskilda behov. I läroplanen står det att 
”alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2006 s 
12). Även Wahlström (1995) menar att barn i behov av särskilt stöd inte bara innefattar barn i 
svårigheter, även begåvade barn har särskilda behov.  

Vidare står det i läroplanen att läraren ska  
 

utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.    
Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven 
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
  hela sin förmåga, 
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– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
  (Skolverket, 2006 s 12). 

 
I skolan ska undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling […] Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla” (Skolverket, 2006 s 4). Imsen (2006) menar att anpassad undervisning 
måste ges både till de begåvade och till elever i behov av stöd. Men det är i regel elever i 
behov av extra hjälp som får den största uppmärksamheten i anpassad undervisning. Vi värnar 
mycket om de svagaste i samhället och därmed har vi inte någon tradition av att placera de 
allra mest begåvade eleverna i särskilda skolor eller undervisningsprogram. Imsen förtydligar 
att det inte handlar om att genomföra någon extrem individualisering för de begåvade 
eleverna. Innehållet i undervisningen ska vara gemensamt för alla elever, samtidigt som 
mångfald och variation ska vara en del av arbetet. Alla elever ska få möjlighet att utveckla 
sina förmågor både individuellt och i samarbete med andra.  

Lärarnas syn på begåvade elever 
Persson (1997) menar att grundskollärare som inte har utbildning och kunskap om begåvade 
elever har svårt att identifiera dessa elever. I och med lärarens okunskap om dessa elever samt 
deras behov och beteenden, blir de begåvade eleverna förbisedda. Lärarna vill gärna benämna 
de fogliga och problemfria eleverna som begåvade. Detta är inte svårt att förstå då 
klassrumssituationerna ofta är en stressande miljö och de begåvade eleverna kan vara 
vetgiriga och ifrågasättande. Begåvade barn börjar tidigt pröva gränserna för sin förmåga, 
därmed eventuellt även lärarna och föräldrarnas tålamod. Persson menar vidare att när en 
akademiskt begåvad elev fungerar bra i klassrummet är det inte svårt att lägga märke till 
denna elev, då han/hon utför uppgifterna med lätthet och kommer med förvånande svar och 
kommentarer. Men vissa begåvade elever har inte lika gott uppförande, de presterar under sin 
förmåga för att mera likna klasskamraterna, de börjar störa och ställa till besvär för att påkalla 
rätten till uppmärksamhet. Det är dessa elever som inte upptäcks av lärarna, utan skickas till 
kurator eller psykolog, där de behandlas på fel grunder.     

Enligt en undersökning gjord av Spiers Neumeisters, Adams, Pierce, Cassady och Dixon 
(2007) anser många lärare att begåvade barn är självmotiverade till att prestera i klassrummet, 
lärandet kommer även fortare och lättare inom ett eller flera områden för dessa elever. De kan 
också arbeta och förstå på en högre nivå än genomsnittet, de är kreativa och har förmågan att 
resonera om saker och ting samt är skickliga i problemlösning. Begåvade elever är 
eftertänksamma och ser kopplingar som andra elever inte ser. De karaktärsdrag som lärarna i 
mindre utsträckning även anses vara kopplade till begåvning är: nyfikenhet på många 
områden, ett annorlunda tänkande, omfattande ordförråd, stort läsintresse, konstnärlighet, 
ointresse, älskar utmaning/tävling, socialt omogna och hyperaktivitet/impulsivitet. Få av 
lärarna tycker att ointresse och tristess är vanligt bland begåvade elever. De har heller inte 
upptäckt att beteendeproblem eller underprestation är en följd av tristess. Detta innebär att de 
flesta lärarna kopplar samman produktivitet med begåvning, därmed går de miste om att 
tillgodose många underpresterande begåvade elevers behov. 

Winner (1999) refererar till Westbergs omfattande undersökning, som visar att det är 
endast hälften av lärarna i årskurs tre och fyra som anser att de har särskild undervisning för 
de begåvade eleverna. De gjorde endast små förändringar beträffande dessa elever. Vid 
observation av klassrumssituationerna upptäcktes att lärarna oftast inte gjorde någon skillnad 
alls mellan de normalbegåvade och de begåvade eleverna. Bland de begåvade eleverna 
upptäcktes stor grad av tristess och väldigt lite uppmärksamhet och engagemang. De lärare 
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som har utbildning i undervisning av begåvade elever gör i större utsträckning 
kursplansmodifikationer för att passa de begåvade eleverna.  

Har begåvade elever några problem? 
Stereotypen av begåvade elever är enligt Peterson (2006) att de inte har några problem, men 
de kan i verkligheten ha en mångfald av sociala och emotionella problem precis som alla 
andra. Ord som svårigheter, risk eller behov associeras sällan med begåvning. Tyvärr är 
svårigheterna hos begåvade elever ofta osynliga och svåra att upptäcka. Ofta är lärare inte 
medvetna om deras problem förrän de plötsligt underpresterar, slutar skolan, får ätstörningar 
eller liknande. Även då kan eleverna uppfattas som en avvikande person från den grupp som 
annars anses ha god mental hälsa, är självsäkra och självmedvetna. Lärarna får inte glömma 
bort att begåvade elever också kan ha samma problem som de andra eleverna, såsom 
exempelvis familjekonflikter, skilsmässor och sexuella övergrepp.  

Vidare menar Peterson (2006) att det finns sociala och emotionella problem som är 
relaterade till begåvning. En av dem kan vara att begåvade elever inte känner att de har några 
jämlikar i sin omgivning. Peterson refererar till Tomlinson då hon skriver att begåvade elever 
också kan ha svårt att känna sig delaktiga i klassrummet. Vidare redogör Peterson för Rimms 
åsikter att tempot, innehållet, den språkliga nivån, abstraktionsnivån och (saknaden av) 
uppmuntran till kritiskt tänkande är några av sakerna som kan få begåvade elever att känna sig 
frustrerade och obekväma i ett vanligt klassrum. De kan känna att skolan inte lever upp till 
deras kunskap och talang. Peterson vidhåller att känslan av att inte passa in i klassrummet kan 
bli varaktig genom skolgången, vilket kan leda till att sociala och emotionella svårigheter 
uppstår. Ett annat problem som finns är att begåvade elever kan vara ovilliga att fråga om 
hjälp när de behöver det. Det kan handla om att de försöker bevara imagen om att vara smart 
eller duktig, inte vill göra någon besviken eller att de själva tycker att de borde kunna lösa 
problemet själv. Tong, Yewchuk och Schuler har (i Peterson, 2006) rapporterat att jämförande 
studier har visat att de finns en högre grad av ångest och perfektionism hos de begåvade 
eleverna. Högpresterande elever kan ha höga stressnivåer vad gäller förväntningarna på både 
sig själv och andra, engagemang i aktiviteter samt stor arbetsbörda i skolan. Vidare refererar 
Peterson både till sig själv och till Piechowski när hon förklarar att eftersom begåvade elever 
ofta har förmågan att förstå komplexiteten i olika situationer och svårigheter, kan det 
dessutom hända att de kämpar med existentiella frågor, teologiska frågor och känner sig 
tyngda och deprimerade när de funderar över det förflutna och framtiden. Wahlström (1995) 
beskriver också att ett problem som kan uppstå i samband med begåvade elever är att de ofta 
får mindre uppmärksamhet i klassrummet än de andra. Resultatet kan bli att de börjar störa de 
andra eleverna, detta är ett uttryck för att de är uttråkade och inte får nog med utmaningar 
eller helt enkelt för att de försöker fånga lärarens uppmärksamhet. De begåvade eleverna 
behöver lika mycket uppmärksamhet och bekräftelse som alla andra elever.  

Begåvade elever får ofta, enligt Winner (1999), agera ”extralärare” och hjälpa och 
förklara för sina kamrater. Detta är positivt i den bemärkelsen att kunna förklara sina 
kunskaper till någon annan gör att dessa kunskaper befästs. Men det innebär inte att de 
begåvade eleverna är bra lärare för sina kamrater, de kan ha svårt att acceptera att någon 
annan inte förstår något som är självklart för dem själva. Om begåvade elever får agera 
hjälplärare alldeles för ofta innebär detta också att de själva inte utvecklas vidare och bara 
förklara sådant som de redan kan. Då fyller dessa barn inte hela sin potential.  

Peterson (2006) påpekar att även begåvade elever kan behöva hjälp och rådgivning. En 
skolkurator kan hjälpa eleven med att normalisera tankar och känslor och få dem att bli 
begripliga. Att uppmuntra begåvade elever till att kräva att skolan tillgodoser deras behov kan 
också behövas. 
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Underprestation 

Peterson (2006) är en av dem som beskriver det komplexa fenomen av underprestation som 
förekommer bland begåvade elever. Många av de begåvade eleverna underpresterar trots sin 
förmåga, de utnyttjar inte sin kapacitet. I vissa studier har detta förknippats med låg 
självkänsla enligt Petersons (2006) tolkning av Van Boxtel och Mönks, men så behöver inte 
fallet vara. Peterson refererar till McCoach och Siegle när hon säger att det även kan bero på 
motivation samt attityd till lärare och skolan. Reis och McCoach beskriver (i Peterson, 2006) 
underprestation som att elevens insats inte matchar med elevens potential. Även Winner 
(1999) menar att akademiskt begåvade elever ofta underpresterar i skolan huvudsakligen på 
grund av att det ställs för låga krav på dem. De blir uttråkade, frustrerade och kommer i 
många fall i konflikt med lärarna. Detta beror inte endast på att de inte får nog med 
utmaningar utan också för att de vill bli socialt accepterade och därför arbetar under sin 
förmåga. Många elever, både särbegåvade och normalbegåvade, blir feldiagnostiserade som 
inlärningssvaga elever eftersom det är svårt att skilja en uttråkad elev från en som har 
inlärningssvårigheter. Det är dock en möjlighet att fler särbegåvade elever blir 
feldiagnostiserade eftersom många av dem blir uttråkade och rastlösa när de inte får 
tillräckligt med utmaningar i klassrummet. Wahlström (1995) påpekar att om de elever som 
har lätt att lära får enformiga uppgifter och bara repeterar det de redan kan mynnar detta ut i 
dåliga studievanor. De blir lätt lata när de inte behöver anstränga sig och de blir framförallt 
också uttråkade. De får en negativ bild av skolan och istället för att utveckla sin förmåga kan 
det sluta i att de hoppar av skolan.  

Peterson (2006) refererar till Baum, Renzulli, Hébert och Reis när hon hävdar att det även 
kan finnas en positiv sida av underprestation, det kan exempelvis vara att eleven är intresserad 
och engagerad i annat arbete som är självvalt eller att eleven har en integritet där han/hon tar 
avstånd från arbete som inte är utmanande. 

Begåvade elever i klassrummet 
Wahlström (1995) menar att för att skolan ska kunna ta tillvara på den stora resurs som finns i 
eleverna behövs professionella pedagoger som kan ge eleverna den stimulans de behöver. 
Eleverna behöver: mångsidighet, social fostran, positiva och realistiska förväntningar samt 
rika möjligheter till kreativitet.  

Vidare betonar Wahlström (1995) att en av skolans viktigaste uppgifter förutom att ge 
begåvade elever stimulans och utmaningar, är att ge dem social fostran. Många av 
begåvningarna som ägnar stor tid åt sitt specialområde blir enstöringar. I skolan är det därför 
viktigt att ge eleverna kunskap om hur de ska fungera socialt, så att de inte blir enstöringar 
utan kan verka och vara ett med samhället istället. Det är också viktigt att uppmuntra 
kreativiteten hos elever. Med det menas inte bara konstnärligt skapande, utan även förmågan 
till ett kreativt tänkande. Lärarna bör se till att eleverna får och vågar tänka i nya banor, 
kommer på nya lösningar och ser nya sammanhang. Kaplan (2008) menar att begåvade elever 
inte bara ska lära sig att exempelvis ifrågasätta, tänka kritiskt och hitta olika vägar till 
kunskap, de måste lära sig i vilka sammanhang det passar sig att använda dessa metoder. 

Enligt Persson (1997) finns det inte någon specifik metod som visar hur lärare ska kunna 
tillgodose begåvade elevers behov i klassrummet. Det enda som måste finnas som bas är 
legitimitet. De begåvade eleverna måste få känna sig accepterade och värdefulla. Detta gäller 
alla elever oavsett begåvning, men det är en viktig grund som är värd att poängteras. Han 
rekommenderar också att begåvade elever bör få spendera tid tillsammans med andra 
begåvade elever som är i samma situation.  
Winner (1999) förespråkar att standarden på förväntningarna i skolorna bör höjas. Detta gör 
att alla elever skulle klara sig bättre. Om klassrummet bjuder på fler utmaningar så kommer 
det att finns färre underpresterare.  
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Förändrad läroplan 

Läroplanen ligger enligt Persson (1997) till grund för arbetet med eleverna i skolan. När det 
gäller begåvade elever bör en ändring av läroplanen ske, men endast vad gäller bredd, djup 
och tempo.  

Persson (1997) menar vidare att när det talas om att försöka tillgodose begåvade elevers 
behov brukar acceleration nämnas. Acceleration kan förklaras som att man förändrar 
läroplanen på olika sätt för att elevers skolgång ska gå fortare framåt. Den vanligaste använda 
accelererande metoden som brukar användas i Skandinavien är årskurseliminering. Enligt 
Winner (1999) kan årskurseliminering vara ett bra alternativ för enstaka av de begåvade 
eleverna. Att hoppa över en eller flera årskurser är kostnadsfritt och kan vara den enda 
lösningen i vissa fall. Detta kan dock få konsekvenser i form av exempelvis sociala problem. 
Även Persson (1997) pekar på att årskurseliminering kan bli problematisk, undervisningen 
blir bättre anpassad efter inlärningsbehovet hos eleven, men eleven blir flyttad från sina 
jämnåriga kamrater och kan känna att det är svårt att komma in i den nya gruppen på grund av 
åldersskillnaden. Även tidigarelagd skolstart är en variant av årskurseliminering. Ämnesvis 
acceleration är dock den vanligaste metoden lärare tar till. Detta innebär att läraren letar upp 
andra och mer avancerade uppgifter inom det aktuella ämnet till de begåvade eleverna. Tyvärr 
kan problemet vara att läraren tar till denna åtgärd allt eftersom det dagliga behovet uppstår. 
Accelererande uppgifter kräver lika mycket målinriktning, planering och eftertanke som 
planering av undervisning till elever med inlärningssvårigheter. 

Persson (1997) presenterar även ett annat sätt att förändra läroplanen på. Förändringen kan 
ske genom berikning, det vill säga att läroplanen ges större djup och bredd. Det betyder att 
begåvade elever får fler möjligheter till tillämpning av kunskaper och färdigheter (bredd) och 
att de får fler möjligheter att lära sig mer än de andra eleverna om ämnet som studeras (djup). 
Berikning kan också innebära att begåvade elever får särskild undervisning i kreativt och 
kritiskt tänkande, problemlösningsstrategier och i social kompetens. 

Även Kaplan (2008) förespråkar att läroplanen och undervisningsplanen måste anpassas 
till de begåvade eleverna. Hon hävdar att för att lärarna ska kunna möta både de begåvade och 
de andra eleverna i klassrummet måste undervisningsplanen anpassas på ett sätt som är 
relevant och engagerande för eleverna. Istället för att ge alla elever samma frågor och 
uppgifter inom ett område bör läraren individualisera och anpassa nivån. Läraren bör också 
undersöka elevernas förkunskaper inom ett område och även sättet hur eleverna lär sig samt 
intresse. Utifrån detta byggs undervisningen vidare i olika riktningar. Där eleverna går in på 
olika djup och olika komplexitet inom ämnet. Kaplan rekommenderar att läraren integrerar 
språket hela tiden på olika sätt (exempelvis tal, skrift, läsning, lyssnande och presentation) 
inom alla ämnen och områden. Hur läraren informerar är också viktigt. Istället för att ge alla 
elever samma instruktion om hur arbetet ska gå till är det bättre att presentera olika frågor, 
områden eller teman och låta eleverna vara kreativa och komma med sina egna olika 
lösningar på hur de vill arbeta. Vad gäller bedömningen så menar Kaplan att alla elever inte 
bör bedömas utifrån ett standardtest där alla elever svarar på samma frågor, istället kan olika 
bedömningar vara till fördel. Ett exempel kan vara att eleverna skriver ”Jag har lärt mig…”.  

Vidare anser Kaplan (2008) att lärarens roll i klassrummet är att ge eleverna utmaning. 
Lärarna bör engagera eleverna med utmanande innehåll som är personligt och intellektuellt 
passande, samtidigt som eleverna ska utveckla färdigheter inom målen i läroplanen. Genom 
att arrangera undervisningen på detta sätt är chansen större att eleverna får bättre självkänsla 
och lust att lära. Detta eftersom de får möjlighet att utforska relevanta kopplingar mellan olika 
teman och för att de får anpassade och autentiska uppgifter. Ryan, Connell och Deci (1985) 
har liknande tankegångar som Kaplan och menar att när en akademisk miljö innefattar 
utmaningar som intresserar eleverna och ger dem en känsla av självständig kompetens, då 
kommer den inre motivationen till lärande att flöda. Bandura (1997) menar att utmaningar 
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motiverar människor att utveckla och öva upp bedömningen av den egna kapaciteten och 
förmågan, detta i sin tur bidrar till människors intresse.  

Vidare hävdar Kaplan (2008) att motivationen byggs på att eleverna får slutföra självvalda 
och kreativa projekt. Även om detta arbete med att anpassa undervisningsplanen till varje 
individ känns skrämmande, är det nödvändigt för att skolan ska vara relevant och 
medryckande för begåvade elever. Detta sätt att arbeta ger möjlighet för lärarna att tillgodose 
behoven hos alla elever i klassrummet. 

Nivågruppering  

Persson (1997) menar att nivågruppering är en strategi som ofta tillämpas i skolan. Eleverna 
delas därmed in i grupper beroende på hur lätt eller svårt eleverna har att tillgodogöra sig 
vissa moment. Då eleverna i gruppen är på ungefär samma nivå och arbetar i ungefär samma 
takt får de möjlighet att lösa vissa uppgifter tillsammans. Nivågrupperingen har visat sig vara 
bra för begåvade elever. I många fall kan läraren vara frestad att sätta den begåvade eleven 
tillsammans med någon svagare elev. Tanken bakom det är att den begåvade eleven ska få 
använda sina kunskaper för att hjälpa den svagare eleven. Men då riskeras att de begåvade 
eleverna får göra allt jobb. Att låta begåvade elever arbeta tillsammans med andra elever är 
viktigt för att skapa en känsla av socialt ansvar, men att sätta det i system och aldrig ge de 
begåvade eleverna chansen att jobba på sina egna villkor kan upplevas som både jobbigt och 
kränkande.  

Individualisering 

Winner (1999) ger alternativ för hur skolan skulle kunna fungera för de begåvade. För att 
undvika att placera högpresterande elever i elitgrupper i skolan kan lösningen vara att ge 
begåvade elever individuell undervisning i det vanliga klassrummet. Detta kräver mycket 
arbete och planering från lärarens sida. Det kan vara bra att även ta med andra personer i 
denna planering, exempelvis specialpedagog och föräldrar. Detta arbetssätt innebär att eleven 
arbetar individuellt med andra eller eventuellt fördjupande uppgifter i de fall då resten av 
klassen går igenom sådant som den eleven redan kan. Den begåvade eleven kan exempelvis få 
arbeta med speciella forskningsprojekt, eller tilldelas särskilda mentorer. Den här lösningen 
är, om den genomförs på ett bra sätt, mycket bättre än att begåvade elever ignoreras och 
undervisas på samma nivå som de normalbegåvade, alternativt att de endast skickas iväg till 
berikande undervisning en eller två gånger i veckan. Ett problem som uppstår i samband med 
den individuella undervisningen är att de begåvade eleverna inte får lära tillsammans med 
likasinnade. Med tanke på dagens stora och varierande elevgrupper kan det också vara 
besvärligt att få till en lämplig individanpassad planering.  

Ett planeringsverktyg för både djup och bredd 
Clark, Cohen och Tomlison hävdar enligt Noble (2004) att begåvade elever inte är tillräckligt 
utmanade och underpresterar i den vanliga skolan. Vidare refererar Noble till Tomlinson som 
säger att detta innebär att förändring måste ske i undervisningen så att elevernas styrkor 
kommer till sin rätt. Flexibiliteten måste öka angående innehåll, processer och resultat för att 
det ska passa alla elevers individuella behov. Lärare är ofta negativa till att vilja förändra sitt 
pedagogiska arbete så att det ska kunna passa elevernas olikheter i klassrummet. Genom att 
integrera Bloom’s reviderade taxonomi (RBT) med Gardners multipla intelligenser (MI) 
menar Noble att lärare får ett verktyg där de kan göra denna förändring. Figur 1 visar en 
översikt över tankebanorna bakom detta. 
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Figur 1 Översikt över MI, RBT och MI integrerat med RBT (Källa: Noble, 2004 s 196). 
  
Bloom’s reviderade taxonomi förmedlar en hierarki för kognitivt tänkande, som sträcker sig 
från enkelt ihågkommande till högre nivå av kritiskt och kreativt tänkande. Gardners teori om 
multipla intelligenser däremot är ett välkänt användbart verktyg i skolan för lärare som inser 
att eleverna har olika styrkor och lär sig på olika sätt. 

Nedan följer en presentation av RBT och MI var för sig, innan förklaring på integrationen 
MI/RBT presenteras närmare. 

Bloom’s reviderade taxonomi 

Anderson och Krathwohl (2001) uppger att Benjamin S Bloom publicerade 1956 en 
konstruktion för att kategorisera lärandemål. Eftersom det gått en lång tid sedan denna kom ut 
och samhället har hunnit förändras samt att vi har större kunskaper om hur barn utvecklas och 
lär sig, behövdes en revidering av den gamla konstruktionen. Detta har resulterat i Bloom’s 
reviderade taxonomi (RBT). Vidare förklarar Anderson och Krathwohl att taxonomin är 
tvådimensionell (se bilaga 1), de två dimensionerna är kognitiva processer och kunskap. 
Dimensionen som innehåller kognitiva processer (kolumnerna i tabellen) delas upp i sex 
kategorier som stiger i komplexitetsgrad: Minnas, Förstå, Tillämpa, Analysera, Värdera och 
Skapa. Att förstå är en mer komplex kunskap än att kunna minnas samtidigt som analysering 
är mer komplext än förståelse och så vidare. Dessa sex kategorier delas upp i ytterligare 
underkategorier. Kunskapsdimensionen (raderna i tabellen) delas upp i fyra kategorier: 
Faktakunskap, Begreppskunskap, Procedurkunskap och Metakognitiv kunskap. Dessa fyra 
kategorier har, även de, underkategorier som gör det lättare att förstå tabellen.  

Gardners multipla intelligenser 

Howard Gardner (2001) däremot har utarbetat teorin om multipla intelligenser (MI). Från 
början var intelligenserna sju till antalet. Dessa har han dock övervägt att utöka med 
ytterligare intelligenser. Intelligens definieras av Gardner som ”en biopsykologisk potential 
för att bearbeta information som kan aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem 
eller skapa produkter som är värdefulla inom en kultur” (Gardner, 2001 s 40). Lite mer 
förenklat innebär detta att för att eleven ska använda en intelligens krävs att eleven aktivt 
löser ett problem eller skapar en produkt som värdesätts av samhället. De ursprungliga sju 
intelligenserna är: 

� Logisk-matematisk intelligens – innebär att eleven har förmåga att logiskt analysera 
problem, tillämpa matematiska beräkningar och göra vetenskapliga undersökningar. 

� Verbal-lingvistisk intelligens – innebär att eleven har känsla för skrivet och talat språk, 
förmåga att lära sig språk och möjlighet att använda språk för att uppnå ett visst 
ändamål. 
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� Musikalisk-rytmisk intelligens – innebär att eleven är skicklig på att utföra, komponera 
och uppskatta musikaliska mönster. 

� Kroppslig-kinestetisk intelligens – innebär att eleven har potential att använda hela 
eller delar av kroppen för att lösa problem eller skapa produkter. 

� Visuell-spatial intelligens – innebär att eleven har förmågan att se, känna igen och 
arbeta med mönster i såväl stora som mer begränsade områden. 

� Interpersonell intelligens – innebär att eleven har förmåga att förstå andra människor, 
deras intentioner, drivkrafter och önskemål. De är också bra på att samarbeta med 
andra. 

� Intrapersonell intelligens – innebär att eleven förstår sig själv, sina egna önskemål, 
rädslor och möjligheter. Då kan eleven ha en effektiv arbetsmodell för sig själv och 
använda dessa kunskaper effektivt för att styra sitt eget liv.  

 
Vidare har Gardner (2001) efter de ursprungliga sju intelligenserna undersökt möjligheten om 
det finns fler intelligenser. Ytterligare en intelligens har lagts till listan: 

� Naturintelligens – innebär att eleven har förmågan att kunna identifiera medlemmar 
som tillhör en viss grupp eller art, att särskilja medlemmar i en art, att identifiera 
existensen av andra närliggande arter och att kartlägga formella eller informella 
relationer mellan de många arterna. 

 
Gardner har också diskuterat om det finns en existentiell intelligens som handlar om andlighet 
och de grundläggande existentiella frågorna. Men angående denna intelligens är bevisen inte 
lika starka. Därmed menar Gardner, lite skämtsamt, att det finns åtta och en halv intelligens. 

Enligt Gardner (2001) är de två första mänskliga intelligenserna, verbal-lingvistisk 
intelligens och logisk-matematisk intelligens, de intelligenser som traditionellt sett satts värde 
på i skolan. Men nedan följer ett exempel på hur MI kan användas i en undervisningssituation 
(se figur 2). 
 

 
 
Figur 2 Exempel på hur MI kan användas i undervisningen (Källa: Noble, 2004 s 195). 

Integrering av RBT och MI 

Krathwohl menar (i Noble, 2004) att RBT integreras med MI eftersom de flesta lärare har hört 
talas om Gardners teori även om de inte använder sig av den i klassrummet. Tillsammans 
bildar RBT och MI ett planeringsverktyg som innefattar aktiviteter som sträcker sig från 
enkelt till komplext tänkande. Noble (2004) förklarar att RBT och MI har integrerats i ett 
klassificeringssystem, en matris, där MI står för bredden i undervisningen medan RBT går på 
djupet i olika kognitiva processer. Av denna matris får lärare ett vidare och djupare perspektiv 
på lärsituationerna än vad som är vanligt i de traditionella klassrummen. Precis som Gardner 
anser Noble att det i det traditionella klassrummet oftast fokuseras mest på lingvistiska och 
logiskt matematiska intelligenser, samt låga nivåer av tänkande. De lärare som provat att 
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använda sig av matrisen tyckte att den underlättade förändringen av undervisningen så att de 
kunde tillgodose alla elevers olika kapacitet att lära. Genom att kunna anpassa undervisningen 
för att tillgodose elevernas olika behov, blev också resultatet en framgång. Tack vare att 
eleverna kan gå olika vägar och använda olika förmågor för att nå kunskaper kan även de 
svaga eleverna få chansen att utmärka sig. När eleverna får självförtroende vågar de även 
utforska områden som de inte är så bra på, de vågar ta risker. Vilket gör att de kan jämföra, 
utvärdera och se sin egen utveckling. Eleverna lär sig även att reflektera över deras eget 
lärande.    

Vidare menar Noble (2004) att i arbetet med matrisen har lärarna upptäckt att viljan bland 
eleverna att arbeta tillsammans med andra ökat. Även viljan att arbeta med elever som de 
vanligtvis inte skulle välja i grupparbete har ökat, då eleverna upptäckt både sina egna men 
även de andras styrkor. Lärare som provat taxonomin anser att den har utmanat alla elevers 
kognitiva tänkande, men speciellt de begåvade eleverna.  Det är en modell som fungerar för 
att lärarna ska kunna tillgodose alla elevers olika behov, både de elever som är i behov av 
särskilt stöd och de begåvade eleverna. Detta är en metod där alla eleverna kan jobba med 
samma tema men på olika nivåer, vilket gör att alla kan hitta sin rätta nivå, det blir inte för 
svårt eller för lätt. Lärarna har även för egen del känt sig mer professionella när de kan 
anpassa undervisningen och tillgodose alla eleverna. 

Noble (2004) klargör också att genom att förklara arbetssättet för eleverna har även de 
blivit mer medvetna om sitt eget lärande och förståelse, de förstår också bättre meningen med 
undervisningen. Alla elever har olika saker de är bra på, integrering av MI med RBT innebär 
att eleverna kan utmanas inom vissa områden medan de kan förstärka sina talanger inom 
andra områden. Med RBT/MI är det större rimlighet att lyckas nå målet att alla elever ska 
lyckas, de är också en undervisningsform som öppnar upp möjligheter för de elever vars den 
traditionella undervisningen inte passar. Första gången en lärare använder metoden kan det 
kännas svårt innan den har blivit rutin och det kan ta en del tid, men i slutändan får man ett 
arbetssätt där elever i särskilda behov inte konstant misslyckas och begåvade elever inte har 
det för lätt och blir uttråkade. 
 
 
 



 

 13 

Metod 

Val av forskningsinriktning 
Enligt Patel och Davidson (2003) skiljer man på kvantitativ och kvalitativ forskning. Den 
stora skillnaden ligger i hur den insamlade datan bearbetas och analyseras. Den kvantitativt 
inriktade forskningen handlar mer om mätningar och statistiskt bearbetande av data. I den mer 
kvalitativt inriktade forskningen fokuseras det mer på så kallade ”mjuka data”, vilket oftast 
innebär att textmaterial analyseras med verbala textmetoder. Forskningen behöver inte endast 
ha renodlat den ena inriktningen eller den andra, det kan vara en blandning av både 
kvantitativ och kvalitativ forskning.  

Patel och Davidson (2003) menar vidare att det som avgör vilken inriktning forskningen 
har är undersökningsproblemet. Jag har valt att använda mig av den kvalitativa inriktningen 
eftersom mitt undersökningsproblem handlar om att ta reda på vad lärare har för uppfattningar 
av begåvade elever. Enligt Patel och Davidson rekommenderas verbala analysmetoder till 
typen av undersökning som innebär att tolka och förstå människors upplevelser. 

Kvalitativa intervjuer 
Inom den kvalitativa forskningen finns det, enligt Patel och Davidson (2003), många olika 
metoder för att samla in information på, exempel på detta är observationer och intervjuer. 
Intervjuer är en datainsamlingsmetod som bygger på frågor. Intervjuer kan ske på olika sätt, 
jag har valt den personliga varianten, där man träffar intervjupersonen i fråga. Jag anser att de 
personliga intervjuerna kan bidra till att intervjupersonerna lägger ner större engagemang i 
svaren än vid till exempel en telefonintervju. Det personliga mötet visar också på ett 
engagemang från intervjuarens sida som kan bidra till att intervjupersonen också är beredd på 
att lägga mer tid och engagemang i svaren, som därmed blir mer sanningsenliga och 
personliga. 

Jag kunde ha valt att låta lärarna skriva ner sina uppfattningar om begåvade elever utifrån 
olika frågor, men valde ändå att använda kvalitativa intervjuer. Under intervjuer är det lättare 
som intervjuare att få olika delar av informationen förtydligad för sig. Jag har också möjlighet 
att styra så att lärarna håller sig till ämnet. Vid en nerskrivning av uppfattningarna finns 
möjligheten att kompletteringar hade varit nödvändiga för att svaren svävat iväg och inte 
svarat på den aktuella frågan eller innehållit oklarheter. Nedskrivningar hade dock kunnat ge 
mer eftertänksamma och i vissa fall fylligare svar, vid en intervju är det inte säkert att lärarna 
hinner tänka efter och kommer på all information som är viktig inför en fråga. Å andra sidan 
kan det vara besvärligt och tidskrävande att skriva ner svaren, vilket kan bidra till att lärarna 
tröttnar och skriver kortare svar än de kan ge i muntlig form. 

Jag valde också att samla information från lärarna med hjälp av kvalitativa intervjuer för 
att de blir mer närgångna och för att jag hoppas på att få mer djupgående svar än till exempel 
en enkät kan ge mig. Valet att använda mig av den kvalitativa intervjun har jag gjort för att 
jag ansåg att den passade syftet med min undersökning bäst. Enligt Patel och Davidson (2003) 
har den kvalitativa intervjun som syfte att ta reda på en individs livsvärld eller uppfattning om 
något. Kvale menar att den också ”kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett 
ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld” (Kvale, 1997 s 14). 
Vidare beskriver Patel och Davidson den kvalitativa intervjun som en intervjuform som ofta 
kännetecknas av en låg grad av standardisering, det vill säga att frågornas utformning och 
ordning kan se olika ut vid de olika intervjutillfällena.  
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Intervjufrågor 

Patel och Davidson (2003) menar att frågorna som används vid datainsamling kan ha olika 
grader av standardisering och strukturering. Standardisering är benämningen på det ansvar 
intervjuaren har på frågornas utformning och ordning. Vid hög grad av standardisering ställs 
ungefär samma frågor i liknande ordning till varje intervjuperson. En låg grad av 
standardisering kännetecknas däremot av att frågorna och dess ordning utformas utifrån vad 
som är lämpligt för intervjupersonen. Strukturering handlar om i vilken mån intervjupersonen 
får utrymme att svara fritt på frågorna. Vid hög grad av strukturering har den intervjuade 
mycket litet utrymme att svara inom och frågorna har redan förutsedda möjliga 
svarsalternativ. Vid låg grad av strukturering ges intervjupersonen maximalt utrymme att 
svara inom.  

Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa intervjun en låg grad av standardisering, den har 
teman och förslag till frågor men det finns ändå utrymme att förändra frågorna eller 
ordningsföljden för att kunna anpassa intervjun till den intervjuade. Jag skrev en intervjuguide 
(se bilaga 2) utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, denna användes sedan som 
utgångspunkt i varje intervju. Frågorna i intervjuguiden bestod av några huvudfrågor, som 
intervjupersonerna fick ta del av innan intervjutillfället, och några underfrågor som stöd för 
mig själv. Detta gjordes för att få med all information som behövdes för undersökningen och 
undvika en eventuell kompletterande intervju. Frågornas utformning och ordning anpassades 
dock vid intervjutillfället efter intervjupersonernas svar. Jag anser därmed att mina intervjuer 
hade den låga grad av standardisering som brukar känneteckna den kvalitativa intervjun. 

Mina intervjufrågor var ostrukturerade. Ostrukturerade frågor innebär enligt Patel och 
Davidson (2003) att frågorna är öppna, det vill säga utan fasta svarsalternativ. Exempel på 
öppna frågor är: ”Vad anser du om…”, ”Beskriv…” och ”På vilket sätt…”. Jag använde mig 
av ostrukturerade frågor för att jag ville att intervjupersonerna skulle ge så personliga svar 
som möjligt när jag undersökte lärarnas egna upplevelser och syn på begåvade elever. Någon 
enstaka av mina intervjufrågor var strukturerade till sin utformning och av typen ”ja eller nej-
frågor”. Dessa frågor följdes dock upp med öppna frågor av typen ”Hur tänker du då?”.  

Intervjuerna inleddes med att undersöka hur lärarna definierade begåvning, dels för att 
inrikta lärarnas tankar på det aktuella området och dels för att få veta vad de utgick ifrån när 
de svarade på frågorna. När sedan intervjufrågorna kändes besvarade avvecklades intervjun 
med att intervjupersonerna tillfrågades om de hade något att tillägga. Sedan avslutades 
intervjun med ett tack för att de ställde upp och information om att de kommer att få ta del av 
det färdiga arbetet. 

Urval 

Då syftet med undersökningen var att klargöra lärares uppfattningar om begåvade elevers 
motivation har jag intervjuat tre lärare, verksamma i grundskolans tidigare år i Norrbotten. 
Enligt Kvale (1997) finns inget bestämt antal på hur många intervjuer det bör ingå i en 
undersökning. Han menar att intervjuantalet bör uppgå till så många som behövs för att få 
reda på det undersökaren vill veta. Vidare menar Kvale att antalet intervjuer som bör göras 
beror på vilket syfte undersökningen har. Trost (2005) menar på att ett begränsat antal 
intervjuer är att föredra. ”Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske mäktar 
man inte att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som 
skiljer” (Trost, 2005 s 123). Efter tre intervjuer ansåg jag mig ha ett brett underlag av olika 
åsikter.  

”I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal” 
(Patel & Davidson, 2003 s 78). Det är också enligt Patel och Davidson (2003) viktigt att 
intervjuaren försöker skapa en naturlig kontakt med intervjupersonen genom att till exempel 
använda sig av passande språkbruk och kroppsspråk. Med detta i tankarna valde jag att 
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intervjua personer som jag kommit i kontakt med tidigare på olika praktikplatser. Jag 
bedömer att kontakten som etablerats tidigare kan vara till hjälp för att ge intervjun en känsla 
av naturligt samtal, detta bidrar till trygghet hos intervjupersonen som därmed kan ge 
uppriktiga svar.  

Samtliga intervjupersoner var kvinnor, med detta fanns ingen särskild tanke, detta har sin 
utgångspunkt i att manliga lärare är underrepresenterade i den svenska grundskolan och jag 
därför till största del endast kommit i kontakt med kvinnliga lärare.  

Intervjuernas tillvägagångssätt 

Första kontakten med intervjupersonerna var en förfrågan om villighet till deltagande i en 
intervju, detta skedde via e-mail. Jag valde att kontakta intervjupersonerna via e-mail för att 
det skulle ge dem tid att tänka igenom beslutet om att delta i en intervju, innan de svarade. Jag 
ville inte att beslutet skulle stressas fram, utan att deltagarna skulle känna att det var deras 
eget frivilliga val. I detta e-mail (se bilaga 3) beskrevs vad undersökningen handlade om och 
syftet med undersökningen. Information om intervjupersonens anonymitet inför utomstående 
lades också till. Detta är i enlighet med Patel och Davidson (2003) och Vetenskapsrådet 
(2002) som menar att deltagandet i intervjun måste vara frivilligt, intervjupersoner bör också 
förberedas innan intervjun genom att delges information om undersökningen, dess syfte och 
vad intervjupersonernas medverkan innebär. Bilaga 3 visar ett exempel på hur de utskickade 
e-mailen såg ut, mailexemplet är dock något redigerat. Eftersom jag sedan tidigare är känd för 
intervjupersonerna formulerades e-mailen personligt och något olika, de privata bitarna har 
avlägsnats för att intervjupersonernas identitet ska vara konfidentiell (läs mer om 
konfidentialitet under rubriken ”Etiska överväganden”).  

Vetenskapsrådet (2002) påpekar att undersökaren måste få ett samtycke från 
undersökningsdeltagarna för att få genomdriva undersökningen. Samtliga av de personerna 
som blev tillfrågade gav sitt samtycke. 

Andra kontakten med intervjupersonerna skedde via telefonsamtal. Då bestämdes tid och 
plats för intervjun. Intervjupersonerna fick dessutom ta del av huvudintervjufrågorna i förväg 
via e-mail. Detta val gjordes för att skapa trygghet för intervjupersonerna samt att inrikta 
deras tankar på rätt område redan i förväg. En timme avsattes för varje intervju, den tiden 
räckte i alla tre fallen. 

Intervjuerna ägde rum på skolorna, i respektive lärares klassrum, under en tid på dagen då 
eleverna hade lektion på annat håll. Detta för att få lugn och ro samt undvika så många 
störningsmoment som möjligt. Tanken var också att intervjupersonerna skulle känna trygghet 
genom att befinna sig i en välkänd miljö. Även Trost (2005) pekar på vikten av att intervjun 
äger rum på en lugn plats där den intervjuade känner sig trygg.  

Vid intervjutillfället tillfrågades intervjupersonerna om godkännande att spela in intervjun 
med mp3-spelare. Samtliga intervjupersoner godkände detta. Intervjupersonerna informerades 
om att inspelningen och informationen de gav skulle behandlas konfidentiellt och raderas så 
fort rapporten var färdig. Då jag var ensam intervjuare ansåg jag att inspelning av intervjuerna 
var den mest tillförlitliga metoden. Om jag endast skulle ha antecknat är risken stor att jag 
skulle ha gått miste om relevant information. Enligt Svenning (2003) är det ett måste att ha 
någon form av bandspelare vid intervjuerna, eftersom det är omöjligt att hinna anteckna allt 
som sägs. Trost (2005) och Kvale (1997) menar också att en av fördelarna med en 
ljudinspelning är att koncentrationen kan ligga på frågorna och svaren samt ämnet och 
dynamiken i intervjun, istället för på antecknandet. Som nackdel kan nämnas tidsåtgången till 
utskrifterna av inspelningen. Kvale betonar också vikten av att lyssna aktivt under intervjun. 
Med hjälp av ljudinspelningen var det, som ensam intervjuare, lättare att koncentrera sig på 
att lyssna aktivt och bygga upp en känsla av ett samtal under intervjun, i jämförelse med om 
jag hade varit tvungen att anteckna samtidigt. Trost menar att ögonkontakten med 
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intervjupersonen främjar en god kontakt och relation, även detta ansåg jag underlättas genom 
att använda mp3-spelare. 

Etiska överväganden 
Kvale (1997) menar att en del av de etiska övervägandena innebär att bestämma hur mycket 
information intervjupersonerna ska delges innan intervjutillfället. Intervjupersonerna i min 
undersökning gav mig informerat samtycke. Detta innebär enligt Kvale att intervjupersonerna 
informerats om konsekvenserna av deltagandet i intervjun, även information om själva 
undersökningen och dess syfte har delgivits intervjupersonerna.  

Enligt Patel och Davidson (2003) är det av största vikt att värna om intervjupersonernas 
integritet och därmed behandla den införskaffade informationen konfidentiellt. Det är skillnad 
på att vara anonym och konfidentiell. Anonymitet innebär att inte ens den person som är 
ansvarig för undersökningen vet vem som svarat vad. Att behandla uppgifterna konfidentiellt 
innebär att det bara är intervjuaren som får ta del av informationen som ges, den får inte 
lämnas ut till utomstående. Intervjupersonerna ska inte heller kunna identifieras när resultatet 
presenteras. Även Kvale (1997) pekar på vikten av att uppgifter som kan identifiera 
intervjupersonen inte får redovisas i rapporten utan intervjupersonens godkännande. 
Intervjuerna som jag gjort var konfidentiella. Detta är i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) 
som informerar om konfidentialitetskravet: information om intervjupersonerna får inte delges 
till utomstående, vid publicering ska intervjupersonernas inte heller kunna identifieras. Att 
behandla intervjuerna konfidentiellt kan enligt mig dessutom leda till att intervjupersonerna är 
mer villiga att ge mer öppen och utförlig information. Kvale (1997) skriver att 
intervjupersonerna måste skyddas mot identifiering genom ändring av namn i rapporten. I 
enlighet med detta gavs intervjupersonerna slumpmässiga fingerade namn när resultaten 
presenterades i rapporten. 

Bearbetning och analys 
Efter att intervjuerna utförts överfördes dessa till bearbetningsbar form. De lyssnades igenom 
och skrevs ner med hjälp av ordbehandlingsprogram på datorn till text (så ordagrant som 
möjligt), detta för att den skriftliga formen var mer lätthanterlig än inspelningen. Intervjuerna 
skrevs också ut i pappersform. Sedan påbörjades bearbetningen och analysen. Utifrån 
forskningsfrågorna formades fyra kategorier: lärarnas uppfattningar om begåvade elever, 
begåvade elevers behov, begåvade elevers motivation och hur lärarna motiverar begåvade 
elever. Med hjälp av överstrykningspennor i olika färger (en färg till varje kategori) sorterades 
intervjusvaren in i de olika kategorierna. Detta är i enlighet med Trost (2005) som menar att 
man genom att använda överstrykningspennor i olika färger för att klassificera svaren kan 
upptäcka mönster eller annat intressant. Varje kategori fick en egen rubrik i 
ordbehandlingsprogrammet. Under dessa rubriker samlades svaren från de olika 
intervjupersonerna för att kunna sammanställas i rapporten, detta gjordes med hjälp av 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering är enligt Kvale (1997) en metod för att 
analysera intervjuer, ”Koncentrering av meningen innebär således att större intervjutexter 
reduceras till kortare och koncisare formuleringar” (Kvale, 1997 s 174). När svaren samlats 
ihop under respektive kategori var det lättare att se skillnader, likheter och mönster.  
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Lärarnas uppfattning om begåvade elever 
Att definiera begåvning hos eleverna tycker lärarna är svårt. De anser alla att elever kan vara 
begåvade på olika sätt. Vissa av dem är endast begåvade inom ett område, medan andra är 
begåvade inom flera områden, en del kan till exempel vara kunskapsmässigt begåvade men 
sakna de sociala färdigheterna. Åsa anser att: 

 
Man förknippar oftast begåvning med att man ska ha kunskap om saker och ting, men det 
kan lika gärna vara en social begåvning, att man kan läsa av andra människor och sådana 
saker. Men den begåvningen är oftast inte lika mycket värd för många människor (Åsa). 

 
Lärarna beskriver begåvade elever som intresserade, vetgiriga och att de har en törst efter 
kunskap samt att de hela tiden försöker komma vidare. De är ofta bra på att föra ett logiskt 
resonemang och har en slutledningsförmåga som får dem att se sammanhang och samband, 
samt helheten mellan olika moment. De utmärker sig mer än de andra eleverna i kunnighet 
eller skicklighet. Men beroende på vilken begåvning eleverna har så anser lärarna att de också 
utmärker sig på olika sätt, Anita ger ett exempel på det: ”Men vi har då till exempel svenska, 
den som har kommit långt i språket är otroligt duktig på att uttrycka sig, väldigt duktig på att 
uttrycka sig både muntligt och skriftligt och reflekterar och analyserar det man gör” (Anita). 

Gemensamt för lärarna är att de beskriver att begåvade elever oftast är mer framåt än de 
andra eleverna. Detta innebär att de tar för sig och vågar prata, de kan argumentera och vågar 
säga vad de tycker och törs ifrågasätta. Åsa tycker också att begåvade elever kännetecknas av 
att de är snabbtänkta samt att de orkar hämta in kunskap, bearbeta den och skapa djupare 
förståelse. Anita menar att de är drivande och självständiga, därmed behöver de inte lika 
mycket hjälp som de andra eleverna. Både Karin och Åsa nämner att de begåvade eleverna 
kan ha väldigt höga krav på sig själva och en vilja att hela tiden prestera.  

Alla lärarna anser att det är de begåvade eleverna som lyfter genomgångar och lektioner 
genom att de bidrar till att hålla igång dialogen och diskussionen i helklass. De kan även starta 
debatt och ställa provocerande frågor till sina klasskompisar enligt Karin. 

Karin och Åsa menar att man möter begåvade elever då och då, ibland kan det finnas en 
eller två per klass, medan Anita dock inte stött på så många, men konstaterar då att det kan 
bero på att hon inte har upptäckt begåvningarna. 

Resultat 

Mer utmaningar! 
Samtliga lärare är överens om att begåvade elever behöver utmaningar. En av lärarna påpekar 
dock att detta inte är något som gäller särskilt för begåvade elever utan att det gäller för alla 
elever, ”alla barn måste ju ha utmaning utifrån sin egen förmåga” (Åsa). Begåvade elever 
behöver dock extra stimulans i form av svårare och mer komplexa uppgifter än de andra 
eleverna får, ”Det får inte bara vara räkna plus, minus, gånger och svara ja och nej på 
frågorna, utan de måste få utmaningar där de får sätta ihop tidigare kunskap med ny och även 
kanske sådant som de inte har stött på tidigare” (Karin). 

Karin anser att eftersom begåvade elever oftast är framåt och drivande så ser de till att de 
får det som de behöver. Alla lärare är överens om att behovet efter utmaningar främst uttrycks 
verbalt av begåvade elever. De säger till om de vill ha svårare uppgifter. Däremot kan inte 
alltid eleverna tala om att de har alltför lätta uppgifter rakt ut, de uttrycker det i form av att det 
till exempel är för tråkigt. Då gäller det för läraren att lista ut vad som är grunden till det. 
Sedan finns också begåvade elever som inte säger någonting utan bara gör det som de blir 
tillsagda att göra, utan att kräva mer eller svårare uppgifter. ”En del är ju bra på att säga till att 
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det är för lätt, ’Jag behöver mer, jag behöver svårare, mer avancerat’. Men många sitter ju 
tysta också, bara gör och gör och gör på löpande band, och då är det ju svårare att upptäcka” 
anser Karin. 

Åsa menar att begåvade elevers behov av mer utmaningar syns tydligt på att de fort får 
saker och ting gjort, de behöver inte ens fundera på uppgifterna när de jobbar. De räcker även 
ofta upp handen och kan svara på det mesta, det går så lätt att det märks att de behövs svårare 
uppgifter.  

Åsa säger att begåvade elever inte har behov av samma typ av hjälp som andra elever. De 
behöver en annan typ av förklaringar och information eftersom de förstår saker och ting på en 
annan nivå än de andra eleverna. De kan exempelvis bara behöva en ledtråd för att klara en 
uppgift, när en annan elev kanske behöver en hel förklaring på samma uppgift. Ofta är de 
begåvade eleverna inte heller i behov av lika mycket hjälp som de andra eleverna på de 
uppgifter de får, de är ofta väldigt självständiga, därför är risken stor att det blir mycket 
ensamjobb för deras del. 

Begåvade elever har behov av att få hjälp till att utvecklas enligt Anita. Detta behov 
uttrycks genom att eleverna ber om hjälp. Det är inte alltid just hjälpen till att klara en uppgift 
som efterfrågas, utan diskussioner kring uppgiften som kan vidga deras kunskaper och 
därmed hjälpa dem i deras utveckling. Begåvade elever har behov av att få sitta ner och 
resonera, inte bara i stor grupp utan även på tu man hand med läraren. 

Slutligen anser Åsa att begåvade elever har samma behov som alla andra elever att bli 
sedda och bekräftade. De får inte bli bortglömda. 

När det lyser om eleverna 
Lärarna anser att begåvade elever för det mesta är motiverade och vill prestera utifrån sin fulla 
förmåga. Dock är det, enligt Anita, inte alla begåvade elever som får möjlighet att göra det, i 
och med att de inte får rätt stimulans och utmaningar.  

Lärarna anser att motivationen till stor del yttrar sig på samma sätt hos begåvade elever 
som hos de andra eleverna. Karin beskriver motiverade elever som att det lyser om dem, hon 
säger att det är som att det rycker i armarna och benen på dem och glittrar i ögonen! När 
elever är motiverade syns det, enligt lärarna, på att de är ivriga, de har en arbetsglädje och 
arbetslust. De har även en stor vilja till att ta sig an uppgifterna, de tar också för sig och ber 
gärna om fler utmaningar eller mera arbete. Åsa menar att motiverade elever kan bli helt uppe 
i arbetet och vill helst inte sluta arbeta. De är entusiastiska och vill göra, prova och testa allt. 
Andra tecken på att elever är motiverade, enligt Åsa, är att de räcker upp handen och vill visa 
att de kan, att de är snabba på att ta fram sakerna som behövs inför lektionen och kommer 
med egna idéer. Både Karin och Åsa anser att motiverade begåvade elever arbetar fort, ibland 
lite för fort så att det blir slarvigt, då får man uppmuntra dem men även bromsa dem lite.  

Åsa säger att begåvade elever är lätta att ha och göra med för att de är motiverade från 
början. Det behövs inte lika mycket av lärarens energi för att uppmuntra dem till att vara med 
och göra olika saker, Åsa ger ett exempel: 

  
Du behöver ju som aldrig, det är lätt att få dem motiverade, så att du behöver inte jobba 
lika hårt som med ett barn som har svårigheter, för eftersom de kan och vill. Det är ju 
som ett barn som kan åka skridskor eller ett som inte kan åka skridskor, för den som inte 
kan åka skridskor får ju aldrig på sig skridskorna lika fort som den som kan åka skridskor 
och tycker att det är kul och är motiverad. Den kan du ju ge hur många övningar som 
helst, ”Å, gud vad roligt, det här gör jag! Har du något svårare? Å, det där kan jag också”. 
Medan den som inte kan får ju ont i fötterna, börjar klaga och så vidare, det är bara 
jobbigt. Och det där kan man ju överföra till vilken grej som helst, om det då är matte 
eller svenska eller vad det än är (Åsa).  
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När engagemanget hos eleverna saknas 

Enligt Karin och Åsa syns det när begåvade elever inte är motiverade på att de kör fast, det tar 
emot att arbeta och det går trögt. Även det uttrycks verbalt genom att eleverna suckar och 
stönar och säger att de inte ids. Dessa uttryck för omotivation har begåvade elever gemensamt 
med de andra eleverna. Karin tycker dock att det sällan är de begåvade eleverna som ger 
uttryck för detta. Det finns dock de begåvade elever som till exempel har kunskapsmässig 
begåvning men inte motorisk färdighet, då blir alla skrivmoment jobbiga, vilket uttrycks 
högljutt.  

När begåvade elever inte får behovet av utmaningar som stimulerar dem tillgodosett blir 
de omotiverade. Detta kan enligt lärarna uttryckas genom att de kan se uttråkade ut eller så 
börjar de hitta på annat att göra, till exempel vässa pennan, plocka i saker, prata och störa 
andra elever. Då är det återigen upp till läraren att utforska vad som kan vara det 
underliggande problemet. Enligt Anita kan dessa elever inte alltid tala om att beteendet beror 
på understimulering, eftersom de helt enkelt inte vet att det är det som är problemet. 
Dilemmat är att det finns alldeles för lite tid för lärarna för att kunna göra dessa utforskningar 
i så stor utsträckning som det skulle behövas. 

Åsa anser att det är viktigt att hålla uppsikt över om motivationen hos en begåvad elev 
förändras. Om motivationen minskar och detta inte beror på att eleverna är ledsna eller oroliga 
för något eller liknande, så kan eleven vara understimulerad. 

Det syns på hela kroppshållningen när elever är omotiverade, tycker Åsa, de försöker 
också slippa undan från arbetet. Hon tycker dock att begåvade elever inte brukar försöka 
slippa undan, förutom om de inte har blivit sedda eller fått uppmuntran och tid. När begåvade 
elever inte får tillräckligt med stimulus eller inte blir sedda och bekräftade, då tappar de 
sugen. De orkar och ids inte prestera och slutar engagera sig, de ger helt enkelt upp, säger 
Åsa. Även Karin tycker att begåvade elever kan se oengagerade ut när de får för lätta 
uppgifter. Då ser de tomma, uttråkade och besvikna ut. Åsa säger att så länge begåvade elever 
blir sedda, får uppmuntran och får komma med egna idéer samt ställs inför rätt nivå, då är de 
motiverade. Men de kan ju tappa motivation på grund av att de till exempel är ledsna eller 
oroliga över något, precis som alla andra. 

Anpassas undervisningen till begåvade elever? 
När Karin planerar ett nytt område försöker hon redan då tänka på vad hon kan ge de 
begåvade eleverna, så att hon alltid har något i bakfickan ifall de blir snabbt färdig med 
uppgifterna. Detta är inte alltid så lätt, så ibland blir det att de till exempel bara får läsa i 
bänkboken. Inför ett nytt område tittar Karin på målen, delger sedan eleverna vad de ska 
uppnå och förklarar att vägen dit är olika. Alla eleverna får jobba med samma område men på 
olika nivåer. Hon försöker anpassa arbetet efter hur man är som person, vissa får till exempel 
jobba ihop och diskutera om man behöver det. Karin försöker också anpassa undervisningen 
till begåvade elever genom att anpassa svårighetsgraden på texter och frågor. Man kan leta 
fram mer avancerade texter och fördjupningar samt ge mer analyserande frågor där svaren 
inte finns givna. Även Åsa försöker variera sina genomgångar genom att ibland ställa svårare 
frågor så att även de begåvade eleverna ska stimuleras. 

Karin tycker att begåvade elever ska arbeta inom samma område som de andra eleverna 
eftersom det då går att ha en dialog och diskussion med varandra, vilket hon anser är viktigt. 
Alla tre lärarna nämner att dialogen är viktig för utvecklingen hos begåvade elever. Anita 
säger att hon skulle vilja ha mer tid till att sitta ner med de begåvade eleverna och resonera 
med dem, men hon hoppas att de stimuleras i de diskussioner och samtal som man har i 
klassen och i olika grupper. Åsa brukar ge begåvade elever en möjlighet att jobba 
tillsammans, så att de får utvecklas genom att till exempel ”prata matte”. En av sätten att 
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utmana begåvade elever är just genom dialogen anser Karin, där får eleverna utmana tankarna 
genom att träna att uttrycka sig, förklara och delge sina tankar till andra. 

Anita anpassar inte sin undervisning till de begåvade eleverna, de får tyvärr jobba mycket 
själv. Att det inte finns tillräckligt med tid till att sitta ner och ha utmanande diskussioner med 
dem är något som oroar henne, ”För det är ju långt ifrån de får den stimulansen som de 
behöver. De skulle kunna ta många, många kliv om de fick den och blev utmanade, det tycker 
jag absolut” (Anita). Hon skulle vilja ha mer tid så att hon skulle kunna ta tillvara på deras 
kunskaper och utmana dem så att de kan utvecklas. Hennes tid går istället till att koncentrera 
sig på de elever som har svårigheter, i slutändan så klarar sig ju alltid de duktiga eleverna. 
”Nä, det är, måste jag säga, inte ofta jag tänker på dem, utan det är de här som behöver hjälp 
som jag tänker på i första hand, så är det. Krasst, men sant” (Anita). Hon inser att det finns en 
fara i att begåvade elever inte får den utmaning de behöver: 
 

Vi måste ju ha kunniga personer ute i samhället så visst är det ju en fara, om man tänker 
så, alltså hur de hade kunnat utvecklas om de hela tiden hade fått de här utmaningarna 
som de behöver, så finns det ju en fara när de inte får dem […] Vi behöver ju konkurrera, 
med andra folk, så är det ju. För det är ju oerhört viktigt i dagen samhälle att vi har 
kunniga människor. Och om man tänker just Norrbotten som vi lever i, man vill ju att vi 
ska fortsätta finnas, om jag nu säger så och vi behöver ju kunnigt folk, som kan ta hand 
om Norrbotten och utveckla det vi har […] Det är ju sådant som vi behöver kunnigt folk 
till, att kunna ta till vara det vi har i den här delen av landet (Anita). 

 
Karin och Åsa jobbar på liknande sätt med begåvade elever. Ofta har de ett grundkapitel i till 
exempel matteboken som alla elever jobbar med, sedan får de begåvade eleverna extra 
uppgifter utöver det. Åsa säger att det hon märker att eleverna redan kan får de hoppa över. 
De kan få extrauppgifter ifrån andra böcker, Internet, det kan vara häften eller lösblad med till 
exempel problemlösning, spel och så vidare. Åsa uppmuntrar begåvade elever att komma med 
egna idéer, exempelvis har hon en elev som löser sudoku som är tagen med hemifrån.  

För att lyfta begåvade elever använder Åsa och Karin dem som en resurs. Genom att de 
får hjälpa till att förklara svåra ord eller förklara vid genomgångar eller uppgifter till de andra 
eleverna får eleverna sträcka på sig och visa sig duktiga. Åsa vill att alla elever ska vara med 
vid hennes genomgångar, likaså de begåvade eleverna, även om de redan kan mycket. Hon 
förklarar för dem att hon har sett att de kan det som ska gås igenom, men att hon ändå vill att 
de är med vid genomgången för att hjälpa henne att förklara för de andra hur saker och ting 
ligger till. Om de begåvade eleverna kan förklara, då vet hon att de har förtrogenheten. Enligt 
henne växer eleverna med detta ansvar. De vet att de hjälper till och känner sig därmed 
behövda och får samtidigt visa vad de kan. Båda lärarna menar att ofta förklarar eleverna 
bättre än de själv kan göra med sina vuxenord. 

Gruppindelningarna i klassen kan ske på olika sätt för de olika lärarna, Karin brukar sätta 
en begåvad elev tillsammans med svagare elever. Det anser hon kan vara både positivt och 
negativt. Det kan bli så att den starkare eleven tar över, gör allt jobbet och låter inte den 
svagare eleven tänka. Men det kan också bli att den begåvade elevens tankar utmanas när den 
får förklara och hjälpa den svagare eleven. Ibland sätter Karin dock ihop starka elever 
tillsammans, då kan de utmana varandra och komma vidare. Åsa kan, som tidigare sagt, låta 
de begåvade eleverna sitta tillsammans och diskutera uppgifter. Även Anita försöker sätta 
ihop begåvade elever tillsammans, hon hoppas att de då ska kunna stimulera varandra. Hon 
tycker inte att det är någon bra idé att sätta ihop en stark elev med en elev som har 
svårigheter, då stimuleras inte den starka eleven och eleven i svårigheter vågar inte säga 
något, det blir helt enkelt inte ett bra samarbete. 

Åsa försöker uppmuntra alla elever att ta eget ansvar, hon vill att begåvade elever ska säga 
till om hon ger för lätta uppgifter. Om eleverna kan säga till minskar risken att hon själv ska 
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missa deras behov. Hon vill att de själva ska upptäcka, bli uppmärksam och ta ansvar över sitt 
eget lärande. Det är också viktigt att de får komma med egna idéer. För att kunna lyckas med 
allt detta är det viktigt att skapa ett förtroende mellan barn och vuxna, Åsa ger ett exempel: 

 
Det är väl egentligen A och O att ha trygga elever som vågar säga till dig. För nu hade jag 
en elev som tyckte matten var tråkig och alla elever vet att jag tycker matten är skitrolig, 
så att en elev vågar komma och säga till mig att ”Du, jag tycker inte att matten är så kul”, 
då har man kommit långt (Åsa). 

 
För att hålla motivationen uppe hos begåvade elever är det enligt Åsa också viktigt att de blir 
sedda och bekräftade: 
  

Det är jätteviktigt att man bekräftar dem ”jag har sett dig, jag ser att du kan”, så att de inte 
sitter där och räcker upp handen, räcker upp handen, räcker upp handen, ”Nä, jag får 
aldrig svara”. För oftast blir det ofta så som pedagog, ”jag vet att den personen kan, då får 
någon annan svara”, lätt att man gör så och låter inte det barnet svara och till slut slutar de 
räcka upp handen och där har du också en dämpning i deras lust och motivation (Åsa). 

 
Slutligen uppskattar alla lärarna att arbeta med begåvade elever, de tycker att arbetet med dem 
inte är betungande utan istället utmanande och roligt. 

Resultatsammanfattning 
Lärarna anser att elever kan var begåvade på olika sätt, de kan utmärka sig på ett eller flera 
områden. Begåvade elever tilldelas av lärarna många positiva karaktärsdrag, de är exempelvis 
framåt och tar för sig, vetgiriga, bra på att tänka logiskt och se samband. 

Begåvade elevers behov 

Enligt samtliga lärare… 
…har begåvade elever behov av utmaningar i skolan.  
…uttrycks behovet av utmaningar vanligen verbalt. 
 

Enstaka av lärarna anser att begåvade elever… 
… inte är i lika stort behov av hjälp från lärarna som de andra eleverna. 
… har behov av en annan typ av hjälp än de andra eleverna. 
… har behov av att få uppmuntran, bli sedda och bekräftade, precis som alla elever. 
… har behov av att få diskutera och resonera kring många saker. 

Begåvade elevers motivation 

Enligt samtliga lärare… 
…är begåvade elever som regel motiverade till skolan och lärande. 
…vill begåvade elever gärna prestera utifrån sin fulla förmåga. 
…är det ingen större skillnad på hur motivationen visar sig hos begåvade elever och hos 

de andra eleverna. 
…visas motivation hos alla elever genom engagemang, arbetsglädje och arbetslust på 

olika sätt. 
…uttrycks omotivation ofta verbalt och högljutt. 
…blir begåvade elever uttråkade och oengagerade när de saknar utmaningar och 

stimulans, detta kan leda till att de börjar störa andra elever. 
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Enstaka lärare anser att… 
…inte alla begåvade elever får chansen att prestera utifrån sin fulla förmåga. 
…begåvade elever är ursprungligen motiverade, det krävs inte så mycket energi från 

läraren för att få dem motiverade. 

Hur lärarna utmanar och motiverar begåvade elever 

• Enligt samtliga lärare är dialogen och diskussionen viktig för begåvade elever, både i 
helklass och i grupp. Det är en utmaning att kunna uttrycka och förklara sina tankar 
för andra. 

 
• Karin försöker att redan i planeringen tänka på vad hon kan ge begåvade elever. Hon 

jobbar inom samma område med alla elever, men de kan befinna sig på olika nivåer. 
Hon försöker anpassa arbetet till varje elev, genom att anpassa till exempel texter och 
frågor. 

 
• Karin och Åsa arbetar oftast utifrån ett grundkapitel, sedan får de begåvade eleverna 

extra uppgifter som är svårare. Åsa låter dem hoppa över de bitar som de redan kan. 
 

• Karin och Åsa använder de begåvade elever som en resurs, de får hjälpa till och 
förklara för sina kamrater, detta lyfter dem. 

 
• Åsa säger att hon vill lära begåvade elever att ta eget ansvar för sitt lärande och säga 

till när de behöver mer utmaningar. För att detta ska vara möjligt måste ett förtroende 
mellan henne och eleven byggas upp. För att hålla motivationen uppe är det, enligt 
henne, också viktigt att begåvade elever blir sedda och bekräftade. 

 
• Anita anpassar inte undervisningen alls till begåvade elever, det finns inte tid till det, 

den går åt till de elever som behöver extra stöd. 
 

• Gruppindelningarna i klasserna kan se olika ut, ibland får begåvade elever sitta 
tillsammans och diskutera, ibland får de sitta med svagare elever och hjälpa dem. 

Slutsats 
Lärarnas uppfattningar är att begåvade elever är motiverade till skolan och lärande. Lärarna 
har ganska stor medvetenhet om begåvade elevers motivation och behov, men tanken når inte 
ut i praktiken i den utsträckning som är önskvärt för att få ”en skola för alla”. Insatserna för 
att motivera begåvade elever är inte så stora, i stort sett gör de samma uppgifter som alla 
andra elever förutom de extrauppifter som ges dem. För att anpassa undervisningen till 
begåvade elever krävs det att undervisningen är planerad och genomtänkt.  
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Diskussion 

Metoddiskussion – giltighet och tillförlitlighet 
Enligt Patel och Davidson (2003) ska en undersökning ha god validitet och reliabilitet. 
Validitet kan förklaras som giltighet, undersöks det som är avsett att undersökas? 
Reliabiliteten mäter undersökningens tillförlitlighet, hur har undersökningen påverkats av 
exempelvis intervjumiljön? Enligt Svenning (2003) är giltigheten en självklar 
diskussionspunkt när det gäller kvalitativa intervjuer, däremot kan tillförlitligheten bli låg i 
dessa sammanhang, då ”En kvalitativ undersökning är mer exemplifierande än 
generaliserande” (Svenning, 2003 s 68).  

Kunde min undersökning ha utförts på något annat sätt för att på ett bättre sätt ha fått reda 
på lärarnas uppfattningar om begåvade elever och deras motivation? Jag anser att kvalitativa 
intervjuer bidrog till att grundlägga en hög grad av giltighet gällande undersökningen. Det 
hade dock varit intressant att komplettera dessa intervjuer med observationer i respektive 
lärares klassrum. Angående intervjuerna önskar jag att jag som intervjuare hade haft mer 
erfarenhet av att intervjua. Jag fick ut bra information från lärarna, men kan i vissa fall känna 
att saker kunde ha gjorts annorlunda för att intervjuerna skulle ha blivit mer effektiva och så 
pass bra som jag eftertraktat. Vissa frågeformuleringar exempelvis anser jag kunde ha varit 
tydligare vid intervjutillfällena. Trost (2005) rekommenderar att göra provintervjuer innan det 
riktiga intervjutillfället, i dessa kan intervjuaren bli mer medveten om sina egna beteenden i 
intervjusituationer. 

Att antalet intervjuer är en svaghet i denna undersökning är jag medveten om, jag inser att 
det kan ha påverkat resultatet. Min åsikt är dock att svaren jag fick gav mig ett brett uppslag 
om hur olika lärares uppfattningar kan vara. Ytterligare intervjuer kunde å ena sidan ha vidgat 
fördelningen och gett mig fler uppfattningar, men de kunde å andra sidan även bara ha 
bekräftat de befintliga variationerna. Trots att detta är en liten undersökning anser jag att det 
kan finnas en möjlighet att resultatet visar den generella bilden av hur skolsituationen för 
begåvade elever ser ut. 

Intervjupersonerna fick innan intervjutillfället ta del av undersökningens syfte, där frågan 
om dagens skola är ”en skola för alla” ställdes. Denna information kan ha haft en påverkan på 
intervjupersonernas svar och därmed en påverkan på resultatet. Informationen om 
undersökningens syfte kan ha bidragit till att intervjupersonerna, medvetet eller omedvetet, 
gav svar som de trodde ansågs som ”det rätta svaret”, och inte helt och hållet svarade ur sin 
personliga synvinkel. Eftersom lärarnas uppdrag är att göra skolan till en skola för alla vill de 
högst sannolikt att deras undervisning ska vara så bra som möjligt och anpassad till alla 
elever, oavsett vilka förutsättningar de har. Detta kan ha medfört att något modifierade svar 
har getts för att passa ”en skola för alla”. Eventuellt skulle informationen om undersökningens 
syfte ha väntats med till efter intervjun. Vetenskapsrådet (2002) fodrar däremot att 
undersökningsdeltagarna ska förhandsinformeras, det är endast i enstaka fall där 
undersökningens syfte kan äventyras som informationen lämnas i efterhand. 

Min inställning innan arbetet var att begåvade elever är understimulerade i skolan och inte 
får nog med utmaningar. Jag har försökt ha ett öppet sinne inför intervjuerna med lärarna. 
Trost (2005) menar att oavsett om intervjuaren känner med eller mot intervjupersonen och 
dennes åsikter måste intervjuaren sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld, vilket inte 
alltid är så lätt. Frågorna får aldrig vara ifrågasättande och intervjuaren måste lyssna aktivt. 
Detta har jag försökt, men kan min åsikt ändå ha lyst igenom? Detta kan i så fall ha påverkat 
resultatet. Kanske har jag undermedvetet förmedlat min negativa inställning till hur begåvade 
elever har det i skolan, genom exempelvis sättet att ställa frågor. Om lärarna känt av detta, 
kan de ha haft en vilja att bevisa motsatsen och kanske därmed förskönat viss information.   
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Intervjufrågorna tycker jag mycket väl har täckt det som jag har haft som syfte att 
undersöka, dock kunde jag ha varit mer djupgående på vissa punkter och frågat efter närmare 
förklaringar. Trost (2005) menar att intervjuaren inte ska ta något för givet, olika människor 
kan sätta in olika betydelse i samma ord, allt utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. 
Graden av standardisering på intervjufrågorna kan dock diskuteras. Intervjuguiden som 
formulerades var ganska omfattande och lämnade inte så mycket utrymme för kreativitet. Den 
täckte ett stort spektra vilket var min avsikt, för att som tidigare nämnts, undvika att behöva 
komplettera intervjuerna. Intervjuguiden kunde dock ha utformats mer översiktlig och 
uttryckts i form av teman istället, för att jag som intervjuare skulle ha blivit mindre låst vid 
frågornas utformning och graden av standardisering skulle ha blivit lägre. 

Att jag var ensam som intervjuare har både fördelar och nackdelar. Att vara två som 
intervjuar kan påverka resultatet positivt, då dessa två kan komplettera varandra. De kan dels 
täcka upp för varandra under själva intervjutillfället och tillsammans se till så att de fått alla 
svar som de behöver, dels kan de också jämföra tolkningar vid utskrifter och resultatanalyser. 
Kvale (1997) menar att för att kontrollera tillförlitligheten i intervjuutskrifterna kan två 
personer oberoende av varandra skriva av intervjuerna och sedan jämföra, detta är dock inte 
möjligt i detta fall. Då intervjuerna behandlats konfidentiellt, vilket innebär att endast jag ska 
ha tillgång till informationen som givits av intervjupersonerna, kan endast jag göra 
utskrifterna av intervjuerna. Å andra sidan kan det för intervjupersonen vara en angenämare 
upplevelse med endast en intervjuare, det kan skapa en större känsla av trygghet, vilket i sin 
tur kan påverka resultatet positivt. Enligt Trost (2005) finns risken att intervjupersonen känner 
ett underläge då det är två intervjupersoner.  

Att spela in intervjun med mp3-spelare tycker jag i huvudsak stärkte tillförlitligheten och 
giltigheten enligt tidigare argumentering under metodavsnittet, men Trost (2005) menar att 
vid ljudinspelningar går kroppsspråket förlorat. Om man dessutom skriver ut inspelningen 
tappar man exempelvis tonfall och talspråk, vilket kan vara en viktig del för analysen av data. 
Vid utskriften av inspelningarna kommer dessutom mina egna tolkningar in, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Kvale (1997) menar att analysen och tolkningen inte görs från 
grundläggande data, det vill säga den muntliga intervjun, utan den görs från utskriften av 
intervjun. I steget från muntlig kommunikation till skriftlig har en rad bedömningar och 
avväganden gjorts, vilket påverkar undersökningens tillförlitlighet och giltighet.  

Resultatdiskussion 

Bidrar synen på begåvade elever till att de blir förbisedda? 

Även Spiers Neumeisters et al. (2007) har gjort en undersökning om begåvade elever. Ur 
denna kan utläsas att många lärare anser att begåvade elever har en mängd positiva 
karaktärsdrag, till exempel: lätt för att lära inom ett eller flera områden, de är självmotiverade, 
förstår på en högre nivå än genomsnittet av elever, ser samband och har en utvecklad 
problemlösningsförmåga. Det stämmer mycket väl med hur lärarna i denna undersökning ser 
på begåvade eleverna. Vidare menar Spiers Neumeister et al. att få av lärarna i deras 
undersökning kopplar ihop ointresse och tristess med begåvade elever. De har heller inte 
upptäckt att följden av tristess kan vara beteendeproblem eller underprestation. Även lärarna i 
denna undersökning anser att det är ovanligt att begåvade elever inte har motivation till att 
arbeta. Det här betyder att lärarna i kopplar samman produktivitet med begåvning. I och med 
att lärarna har så positiva förväntningar på begåvade elever, innebär det att de missar de 
elever som är begåvade men underpresterar? Går de miste om att tillgodose många 
underpresterande begåvade elevers behov? Det kan vara så som Persson (1997) säger, att 
lärare gärna vill benämna begåvade elever som fogliga och problemfria, vilket kan innebära 
att de förbiser de ifrågasättande och omotiverade begåvningarna. Men dock har alla lärarna i 
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denna undersökning kommit till insikt om att begåvade elever blir uttråkade och ett 
störningsmoment om de inte får tillräckligt med utmaningar, där följden kan bli bland annat 
underprestation. I och med att lärarna är medveten om problematiken att underpresterande 
elever kan vara begåvade, minskar risken att de inte uppmärksammar dessa elever. Jag tror 
dock att vissa begåvade underpresterare inte upptäcks på grund av att lärarna inte har tid till 
att fundera över vad som är problemet. Även Persson menar att det inte är svårt att förstå att 
lärare misstolkar underpresterande begåvade elever eftersom dagens klassrumssituationer ofta 
är en stressig miljö.  

Anpassad undervisning, går det? 

Skolverket (2006) säger att undervisningen i skolan ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den ska främja alla elevers utveckling och kan därmed inte 
utformas likadant för alla elever. Även Kaplan (2008) menar att för att lärare ska kunna möta 
begåvade elever och deras behov i skolan, måste läraren individualisera och anpassa nivån i 
undervisningen även för dessa elever. Två av de intervjuade lärarna anpassar undervisningen 
till begåvade elever, vilket ändå är ett övervägande antal. Men anpassningen är begränsad, 
den sker i stort sett genom att eleverna får hoppa över sådant som de redan kan och efter 
genomarbetat grundmaterial får de extrauppgifter som är lite svårare. Detta stämmer överens 
med Perssons (1997) påpekande att ämnesvis acceleration är den vanligaste metoden lärare tar 
till. De letar upp andra och svårare uppgifter inom det aktuella ämnet. Faran med detta kan 
enligt Persson vara att detta inte är en planerad åtgärd utan sker allt eftersom det dagliga 
behovet uppstår. Accelererande uppgifter kräver målinriktning, planering och eftertanke. Kan 
detta förfarande för lärarna egentligen mer vara ett sätt att sysselsätta begåvade elever än att 
anpassa undervisningen utifrån uppsatta mål? Endast en av lärarna nämner att hon arbetar 
utifrån målen vid planering av undervisning för de begåvade eleverna. Eller kan det vara så att 
lärarna gör mer anpassningar till de begåvade eleverna än vad som framkommer i 
intervjuerna? Det kan vara små anpassningar som är mer eller mindre omedvetna, eller att de 
just vid intervjutillfället inte kommer att tänka på vissa anpassningar som de faktiskt gör. Där 
ligger ett ansvar hos mig som intervjuare att vara ordentligt djupgående i mina frågor och 
verkligen försöka tömma ut all information inom området som finns att ge, för att resultatet 
ska göra lärarna rättvisa. 

Enligt Westbergs undersökning (i Winner, 1999) har hälften av lärarna särskild 
undervisning för begåvade elever, men det visade sig endast vara små förändringar och många 
gånger gjordes vid observationerna ingen skillnad alls mellan eleverna. Det fanns stor grad av 
tristess och litet engagemang hos eleverna. Winner menar vidare att en lösning på detta 
problem kan vara att ge begåvade elever individuell undervisning i klassrummet. Detta kräver 
dock mycket arbete och planering, och med tanke på dagens stora och varierande elevgrupper 
kan det vara svårt att få till det. Enligt resultatet i denna undersökning blir en del begåvade 
elever förbisedda på grund av att det inte finns tillräckligt med tid, mycket av tiden spenderas 
på elever i behov av särskilt stöd. Då tiden inte räcker till för lärarna att tillgodose alla elevers 
behov är det ganska naturligt att den mesta av tiden läggs på de elever som behöver extra 
hjälp. Begåvade elever har en tendens att bli bortglömda eftersom de inte är ett problem. Det 
är lätt hänt att lärarna inte ser utvecklingsmöjligheterna hos begåvade elever när de har så 
många problem som måste hanteras och lösas. Detta kan dock i slutändan leda till att just 
dessa ”problemfria” elever blir ännu ett problem på listan när de inte får stimulans. 

Med allt större nedskärningar i skolan och allt större elevgrupper, hur ska lärarna få tid 
och möjlighet att anpassa undervisningen till alla elever och göra skolan till ”en skola för 
alla”?  
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Begåvade elever som extralärare 

Enligt lärarna i denna undersökning får begåvade elever hjälpa till att förklara saker och 
hjälpa sina kamrater. Lärarna menar att detta lyfter begåvade elever när de får visa sina 
kunskaper samt att det ger dem en extra utmaning att kunna förklara sina tankar. Med detta 
finns både för- och nackdelar. Winner (1999) håller med om att genom att förklara för någon 
annan befäster man sina kunskaper. Men detta kan komma att vara negativt för de elever som 
får förklaringen, de begåvade eleverna är inte alltid bra ”extralärare”. Winner varnar också för 
att om det händer för ofta stagneras de begåvade elevernas egen utveckling.   

Ska lärarna nivågruppera? 

Lärarna brukar ha lite olika strategier när de grupperar in eleverna i klassen inför olika 
grupparbeten. Persson (1997) menar att begåvade elever gynnas av att få arbeta tillsammans 
med elever som är på ungefär samma nivå och som arbetar i ungefär samma takt. Han menar 
också att lärare lockas av att sätta ihop en begåvad elev med en svagare elev, för att de ska 
hjälpa den svagare eleven. Detta förekommer emellanåt bland lärarna i denna undersökning, 
de menar att det är en utmaning för begåvade elever att kunna förklara sina tankar för de 
andra eleverna. Lärarna är dock medvetna om att det finns både positiva och negativa sidor 
med att sammanföra en begåvad och en svagare elev. Persson menar att det inte är helt fel att 
låta begåvade elever arbeta tillsammans med svagare elever, men detta för inte förekomma 
hela tiden, då får de begåvade eleverna aldrig jobba på sina egna villkor.  

Nivågruppering är bra för de begåvade eleverna, men lärarna måste ju även ta hänsyn till 
alla de andra eleverna i klassen, som kanske istället gynnas och får sin utmaning av att få 
jobba med begåvade elever, detta blir ett dilemma. Att variera gruppindelningen i de 
traditionella klasserna verkar vara medicinen för att råda bot på dilemmat. Min tanke driver 
vidare ännu ett steg och jag funderar på om inte åldersblandade klasser hade varit det 
optimala? Det traditionella är att ha åldershomogena klasser i skolorna. Men ofta är 
elevgrupperna väldigt stora och det innebär att spannet beträffande vilken nivå eleverna 
befinner sig på också blir väldigt stort. Det kanske är dags att övergå från den mer frekventa 
ålderhomogena skolan till den åldersheterogena skolan, en individanpassad skola där eleverna 
delas in i olika grupper beroende på deras egen utveckling. Enligt Winner (1999) får begåvade 
elever i dagens skola ibland hoppa över en klass eller två. Detta kan dock medföra problem i 
form av att eleven inte passar in socialt. Med åldersheterogena klasser skulle man dessutom 
komma ifrån detta problem. Då skulle eleverna vara van vid att man kan vara i olika ålder i de 
olika grupperna. 

Lära eleverna att tycka till 

En punkt som jag anser är värd att ta upp är att det är viktigt att lära elever att de ska våga 
vara krävande och säga vad de saknar i skolan. Även Peterson (2006) menar att begåvade 
elever bör uppmuntras till att våga kräva att skolan tillgodoser deras behov. Jag anser dock att 
detta gäller alla elever, inte bara de begåvade eleverna. Det blir dels lättare för läraren om 
eleven lär sig att försöka uttrycka sina behov, dels blir det en mer angenäm skolsituation för 
eleven när läraren förstår vilka behov eleven har och då kan uppfylla dessa. Lärarna säger att 
behoven efter utmaningar ofta uttrycks verbalt, men att det inte är alltid eleverna kan precisera 
vad som är problemet. Jag tror att denna svårighet går att övervinna till stor del, men då 
behövs övning för eleverna i att, redan från unga år, få fundera på vad de behöver och hur 
man uttrycker det. Lärarna menar att det finns en del av de begåvade eleverna som dock inte 
ger uttryck för sina behov, utan bara gör det som de blir tillsagda att göra. Vad beror detta på? 
Persson (1997) menar en del begåvade elever underpresterar för att de vill likna 
klasskamraterna och inte sticka ut från mängden. Jag funderar på om det inte är accepterat i 
alla klassrum av läraren att eleven ger uttryck för sina behov. Detta kan eleven bära med sig 
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när den kommer till ett nytt klassrum och en ny lärare. Kan det helt enkelt bero på att eleven 
är blyg och tystlåten till sin personlighet, eller kan det rent av vara något som härstammar i 
uppfostran i hemmet? Lösningen kan vara att göra som Åsa, som jobbar för att bygga upp ett 
förtroende till sina elever, det anser hon är grunden till att de ska våga komma och säga till 
när något känns fel.  

Mer tanke bakom utmaningarna 

Lärarna är medvetna om att begåvade elever är i behov av utmaningar. Detta är i enlighet med 
Kaplan (2008) som anser att det är lärarens roll att engagera eleverna med utmanande innehåll 
som är intellektuellt passande, samtidigt som eleverna ska utveckla färdigheter i förhållande 
till målen i läroplanen. Winner (1999) menar att klassrummet behöver bjuda på fler 
utmaningar för begåvade elever, förväntningarna på eleverna borde höjas, detta skulle bidra 
till mindre underpresterare. Jag anser att lärarna behöver lägga mer tanke bakom 
utmaningarna och fundera på hur dessa kan göras på andra sätt än att till största del ge 
eleverna extra uppgifter. Kanske behövs det rent av ett helt nytt arbetssätt i skolan, till 
exempel Nobles (2004) integrering av MI och RBT. Måste lärarna ges ett tydligt arbetssätt 
och verktyg för att förändring ska kunna ske så att även de begåvade eleverna blir 
tillgodosedda? I dessa sammanhang är rektorerna viktiga, att de stöttar och uppmuntrar 
lärarna till en förändring av arbetssätt som gynnar alla elever. Noble menar att anamma en ny 
metod inte är så lätt. Min tanke är att det kan vara lättare om det är flera lärare som provar ett 
nytt arbetssätt, så kan de hjälpas åt och få feedback från varandra. Det behövs större 
satsningar från skolan för att ge lärarna tid och hjälp till att komma igång med ett nytt tänk. 
Med dagens nerdragningar och sparkrav på skolorna i Norrbotten känns det som att detta inte 
är möjligt just nu. Det enda som nu kan förändra läget är starka lärare som gör en egen 
kraftansträngning och insats. För någon hjälp från högre instanser verkar inte vara på tapeten! 

Pedagogiska implikationer 
Denna undersökning har hjälpt mig att få mer kunskap angående en grupp av elever som 
många gånger blir bortglömda i diskussionerna både på lärarutbildningen och i skolan. Min 
förhoppning var att det här skulle ge mig den information som jag känner att jag har saknat. 
Nu när jag har fått djupdyka inom detta område, har jag fått många värdefulla insikter som jag 
tar med mig i min framtida yrkesroll som lärare. De förvärvade insikterna om begåvade 
elevers skolsituation kommer vara en hjälp på vägen för mig i min strävan för att göra skolan 
till ”en skola för alla”. Min nyvunna kunskap kan jag nu också sprida vidare till andra lärare. 

Begåvade elever måste få en anpassad undervisning som motiverar dem till fortsatt 
utveckling av sin förmåga. Detta arbete har fått mig att se fram emot att komma ut i 
arbetslivet och våga höja utmaningarna och förväntningarna på eleverna och se dem 
utvecklas.  

Det är viktigt att hitta ett arbetssätt där undervisningen anpassas till alla elever, vilket inte 
blir så lätt och kommer kräva en del experimenterande och mycket energi från mig som 
lärare. Men detta är ett måste för att jag ska kunna fullfölja mitt uppdrag som lärare. Jag är 
dock övertygad om att om jag kan hitta ett bra arbetssätt där alla typer av elever gynnas, 
kommer det att bidra till många positiva följder som däremot i slutändan kommer att bespara 
mig energi.  

Något som jag framför allt har lärt mig av detta arbete är att en lärare inte bara får se 
problemen utan även måste se möjligheterna i elevernas utvecklingspotential. Eleverna måste 
få chansen att utveckla hela sin förmåga. Detta tror jag att integrering av RBT och MI kan 
bidra till. Då jag själv tycker att matrisen där RBT integreras med MI är intressant och kan 
vara till nytta för många elever, skulle jag vilja tipsa om att Toni Noble och Helen McGrath 
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tillsammans har skrivit böcker som instruerar lärare hur de ska gå tillväga för att kunna 
använda sig av matrisen i sitt klassrum (se Lästips i Referenslistan).  

Vidare forskning 
Inom området begåvade elever finns ännu mycket att utforska, här har endast en liten del av 
det stora hela behandlats. En aspekt som hade varit intressant att undersöka är ett ”inside-
perspektiv” inom detta ämne, det vill säga begåvade elevers egna uppfattningar om deras 
skolsituation. Även en jämförande studie mellan lärarnas syn på skolsituationen för de 
begåvade eleverna och de begåvade elevernas egen syn på detta hade varit av intresse. 

Ett perspektiv som jag ibland stött på under arbetets gång, men valt att inte ta upp, är om 
det finns någon skillnad mellan begåvade flickor och begåvade pojkar. Undersökningen skulle 
exempelvis kunna handla om skillnader och likheter i deras skolsituation, eller om de har 
olika behov och uttryckssätt. 

Då elitskolornas inträde i Luleå kommun är i hetluften, anser jag att det vore intressant 
med forskning om dessa skolors vara eller icke vara. Hur gör man en rättvis antagning till 
dessa skolor på bästa sätt och kan det finnas några nackdelar med elitskolorna? Kommer 
resultatet av skolorna motsvara förväntningarna? En tänkvärd aspekt kring detta är om de 
begåvade eleverna som går i dessa skolor går miste om något, jämfört med om de skulle gå i 
en vanlig skola. Det skulle även vara intressant att undersöka vad allmänheten har för 
inställning till eleverna som går i elitskolor, och om det i så fall kan påverka eleverna på något 
sätt. 
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Bloom’s reviderade Taxonomi 
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Intervjuguide 
 

• Hur skulle du beskriva en begåvad elev? 
Hur utmärker sig en begåvad elev? Hur vet du att en elev är begåvad? 
På vilket sätt skiljer de begåvade eleverna sig från de andra eleverna?  
Har du några begåvade elever i din klass just nu? Hur många? 
Har du haft någon begåvad elev i någon tidigare klass? 

• Vad tror du att begåvade elever har för behov i skolan? 
• Hur tycker du att begåvade elever ger uttryck för sina behov i skolan? 
• På vilket sätt visar de begåvade eleverna arbetslust och vilja i skolarbetet? 
• Hur märker du när de begåvade eleverna inte har arbetslust och vilja till 

skolarbetet? 
Vilket ser du oftast? Vad tror du att det beror på? 

• Hur skulle du vilja beskriva de begåvade elevernas prestationer i förhållande till 
deras förmåga?  

• Hur beaktar du att elever har olika förutsättningar när du planerar och 
genomför din undervisning? 
Kan du beskriva närmare hur du förbereder och genomför undervisningen för just de 
begåvade eleverna? 
På vilket sätt? Vad har du för tankar och strategier?  
Hur gör du för att motivera de begåvade eleverna? 
Är det någon skillnad utifrån vad du gör för de andra eleverna? 
Hur skulle du beskriva att det är att jobba med begåvade elever? 

Om du skulle ge råd till någon ny lärare:  
• Vad tycker du är viktigt att tänka på när man har begåvade elever i klassen? 

 
Är det något du känner att du skulle vilja tillägga? 
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Förfrågan om intervjudeltagande 
 
Hej!  
 
Som du kanske minns är det då dags för mig att skriva min c-uppsats innan jag får min 
examen. Just nu håller jag på för fullt med uppsatsen och undrar om skulle vilja hjälpa mig, 
genom att ställa upp på en intervju? 
 
Min uppsats handlar om begåvade elever. Syftet med den är att undersöka om dagens skola är 
”en skola för alla”.  
Frågorna kommer att handla om din upplevelse av begåvade elever och hur du väljer att 
arbeta med dem. Du kommer naturligtvis att vara anonym i uppsatsen, det är bara jag som 
kommer ha tillgång till det vi pratar om. Du kommer även att få tillgång till intervjufrågorna i 
stora drag innan själva intervjutillfället. Jag skulle verkligen uppskatta att få med ditt bidrag 
till uppsatsen! 
 
 
Hälsningar Linda-Marie Mäki 
 
 
 
 
 
 
 




